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ABSTRACT 

 

 

WORKSHEET DEVELOPMENT BASED CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING TO INCREASE CRITICAL THINKING ABILITY  

FOR CLASS IV SD N 1 NUNGGALREJO 

 

 

 

By 

 

 

SELLA PRAMESTA 
 

 

 

 

This research aims to develop worksheets teaching materials, to know the 

attractiveness of worksheets, and to know the effectiveness of worksheets based 

on contextual teaching and learning to improve critical thinking skills. This type 

of research is research and development (R & D) which refers to Borg & Gall's 

theory. The study population was 123 fourth graders of elementary school in 

Punggur subdistrict and sample of 43 students obtained by purposive sampling 

technique. Data were collected using questionnaires for attractiveness, and test 

questions for effectiveness tests with n-gain and t test. The results of this study 

indicate that worksheets developed can be used in learning, worksheets interesting 

for students seen from positive student response, and worksheets effectively 

improve students' critical thinking ability. 

 

Keywords: worksheet, contextual teaching and learning (CTL), critical thinking 
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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS BAGI SISWA KELAS IV SD N 1 NUNGGALREJO 

 

 

 

Oleh 

 

 

SELLA PRAMESTA 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar LKS, mengetahui 

kemenarikan LKS, dan mengetahui efektivitas LKS berbasis contextual teaching 

and learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian dan pengembangan (R&D) yang merujuk pada teori Borg & 

Gall. Populasi penelitian adalah 123 siswa kelas IV SD di Kecamatan Punggur 

dan sampel 43 siswa yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan angket untuk kemenarikan, serta soal tes untuk uji 

efektivitas dengan n-gain dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKS 

yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran, LKS menarik bagi 

siswa dilihat dari respon siswa yang positif, dan LKS efektif meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 
Kata Kunci: lembar kerja siswa (LKS), contextual teaching and learning (CTL), 

         kemampuan berpikir kritis. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang. Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mempersiapkan siswa 

yang akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat.  

Hal ini sejalan dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.  

 

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan 

dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk kehidupan 

yang akan datang melalui suasana belajar dan proses pembelajaran. Siswa harus 

diarahkan sejak dini untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia. Pembelajaran tematik pada kurikulum 

2013 menekankan pada keterampilan siswa pada kehidupan sehari-hari, 

pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman langsung pada siswa 

sejak dini sangatlah penting, agar siswa dapat langsung mempraktekkan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  
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Hal ini sejalan dengan Permendiknas No. 57 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dan 

3, sebagai berikut. 

Mata pelajaran umum kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan 

kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Mata pelajaran umum kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang 

sosial, budaya, dan seni. 

 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menuntun siswa untuk mencari 

tahu, bukan diberi tahu. Pembelajaran yang menuntun siswa mencari tahu adalah 

pembelajaran aktif, dalam pembelajaran aktif guru mengaktifkan siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dipikirkan siswa dan tugas-tugas yang harus 

dibuat oleh siswa untuk memahami konsep atau menyelesaikan masalah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa dapat dituliskan dalam LKS atau 

diajukan secara lisan. Penggunaan LKS dalam pembelajaran sangatlah diperlukan 

dan berperan penting dalam proses pembelajaran aktif. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan dalam LKS untuk siswa belajar 

mandiri dalam kelompoknya harus dipertimbangkan dapat dijawab oleh siswa. 

Karena itu, pertanyaan-pertanyaan dalam LKS cenderung dangkal atau hanya 

berupa titik-titik yang harus diisi siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum 

merangsang siswa untuk berpikir kritis. Pertanyaan-pertanyaan dalam LKS 

semacam itu hanya akan meningkatkan kompetensi siswa secara dangkal, kurang 

mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Disamping itu, 

karena siswa harus dapat melaksanakan percobaan sendiri secara berkelompok, 

pada LKS tersebut dituliskan variabel yang harus diamati/diukur, cara 
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melaksanakan percobaan, dan lain-lain, sehingga kompetensi siswa dalam 

mengidentifikasi variabel, merencanakan percobaan, dan lain-lain tidak 

ditingkatkan pada siswa. 

Kurikulum 2013 memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat 

memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber, seperti buku, internet, dan 

lingkungan sosial masyarakat. Peran guru dalam kurikulum 2013 hanya sebagai 

fasilitator dalam proses pembelajaran, yang fungsinya mengarahkan siswa untuk 

mencapai target pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil akhir yang 

diharapkan dari model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan gembira ini adalah 

para siswa terpacu untuk meningkatkan kemampuannya di bidang sains, 

matematika, dan membaca yang menjadi kelemahan siswa. Penerapan kurikulum 

2013 menggunakan pendekatan ilmiah yang disebut dengan pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian guru sebagai 

pelaksana kebijakan di lapangan. Model pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik mengarahkan siswa untuk aktif mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menegosiasi, mengomunikasikan, dan mencipta. Namun pada 

kenyataannya guru masih sulit meninggalkan gaya lama, yaitu model 

pembelajaran teacher center. Para guru masih mendominasi kegiatan 

pembelajaran di kelas, padahal kurikulum 2013 mengharapkan siswalah yang 

diaktifkan dalam kegiatan pembelajaran, sementara guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator, yang tugas pokoknya mendampingi dan mengarahkan siswa pada 

tujuan pembelajaran.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa 

kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah, sehingga dalam 

penyampaian materi guru sering kesulitan dalam memberikan contoh secara 

konkret, kebanyakan hanya mengandalkan contoh-contoh abstrak yang belum tentu 

ada di lingkungan siswa. Selain itu kurangnya sumber belajar juga menjadi 

penyebab kesulitan siswa dalam menerima materi, kebanyakan buku yang dipakai 

menggunakan buku-buku yang sudah terbitan lama, yang kebanyakan buku sudah 

rusak, adapun buku baru namun tidak memadai untuk semua siswa. Selain itu untuk 

memberi latihan dan soal untuk siswa, guru menggunakan LKS yang belum sesuai 

dengan syarat-syarat pembuatan LKS, karena terdapat sedikit ringkasan materi dan 

contoh-contoh yang dapat dipahami siswa. Guru juga menyadari dalam 

pembelajaran masih belum mengaplikasikan model pembelajaran yang menarik, 

aktif dan menyenangkan. Guru lebih banyak mengandalkan buku cetak yang ada. 

Permasalahan-permasalahan itulah yang menyebabkan minimnya respon siswa dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan akan membuat siswa sulit untuk 

memahami, menyerap, dan merespon suatu materi dan permasalahan. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti melakukan observasi 

kegiatan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 2 Agustus 2016 di kelas IVB SD Negeri 1 Nunggalrejo, 

diperoleh informasi bahwa pembelajaran terlihat monoton dengan guru yang 

menjelaskan dan siswa hanya membaca, mencatat, dan mendengarkan tanpa 

ada respon balik dari siswa. Kelas terlihat kaku dan guru kurang melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran. Siswa banyak yang terlihat bosan, karena 

siswa hanya duduk diam tanpa ada kegiatan yang melibatkan siswa siswa, 
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penyampaian yang bersifat abstrak sulit diterima siswa yang masih berpikir 

konkret. Saat guru memberi pertanyaan atau soal, siswa masih bingung dengan 

cara menyelesaikannya. Siswa lebih banyak mengingat materi tanpa langsung 

mengaplikasikannya, hal itu yang membuat siswa akan cepat lupa, dan tidak 

mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal. Kurangnya 

semangat siswa dalam pembelajaran, masih banyak siswa yang mengganggu 

temannya, mengobrol dengan teman di luar materi pelajaran, sehingga ketika 

guru bertanya, banyak siswa yang tidak mengerti dan tidak tahu. Kurangnya 

respon siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Siswa masih 

kesulitan dalam menyampaikan pendapat dalam kelompok, ditemukan yang 

mengerjakan tugas hanya satu atau dua anak saja dalam satu kelompok.  

Selaras dengan hal di atas, berdasarkan penelusuran dokumen hasil belajar 

siswa diketahui terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada saat 

pembelajaran diantaranya adalah hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah, 

hal tersebut dibuktikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah yaitu 66, hanya 7 orang siswa yang tuntas yakni 33% dari 21 

orang siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas IVB 

SD Negeri 1 Nunggalrejo dikatakan masih rendah karena sebagian besar yakni 

67% siswa mendapat nilai di bawah KKM. Terlihat dari siswa yang masih sulit 

mengungkapkan pendapat dan membuat kesimpulan, siswa masih kesulitan dalam 

membuat kalimat dengan bahasa yang tepat, khas, dan unik. Siswa juga masih 

malu-malu dan takut untuk bertanya kepada guru atau temannya. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan mencari solusi 

untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran agar dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Sejalan dengan kurikulum 2013, bahwa siswa 

diharapkan untuk memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. Menurut Surya (2004 : 11) “berpikir adalah merupakan suatu proses 

kognitif yang paling tinggi, sehingga perlu adanya latihan untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir seseorang”. Kegiatan pembelajaran aktif dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa melalui pertanyaan yang 

membuat siswa berpikir tingkat tinggi, serta meningkatkan penguasaan konsep 

yang lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah kegiatan 

untuk siswa menjawab pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah 

kegiatan itu harus merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mengejar jawaban 

siswa, agar siswa berpikir lebih dalam. 

Guna menunjang pelaksanaan pembelajaran yang aktif, tidak hanya dari 

aspek kesiapan guru saja, siswa juga harus siap dan yang jauh lebih penting yaitu 

bahan ajar yang dikembangkan secara kreatif. Salah satu contoh bahan ajar yaitu 

LKS, menurut Budisetyawan (2012: 24) “LKS merupakan sarana pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam kegiatan eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan dapat 

juga digunakan sebagai tuntunan dalam tugas kulikuler”. Selain hal tersebut, 

model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran juga sangat 

berperan penting dalam menunjang aktivitas dan kemampuan siswa. Salah satu 
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model pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 

adalah contextual teaching and learning (pembelajaran kontekstual). 

Contextual Teaching Learning merupakan suatu proses pembelajaran 

holistik yang bertujuan untuk membelajarkan siswa dalam memahami bahan 

ajar secara bermakna (meaningfull) yang dikaitkan dengan konteks 

kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, sosial, 

ekonomi, maupun kultural. Sehingga siswa memperoleh ilmu pengetahuan 

dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan ditransfer dari satu konteks 

permasalahan yang satu ke permasalahan lainnya (Hanafiah & Suhana, 

2009: 67). 

 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang sangat membantu 

guru untuk memberikan informasi yang dibutuhkan siswa dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir. Namun dalam penerapan kurikulum 2013, guru tidak lagi 

menjadi pusat informasi, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa, 

siswa yang harus aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pembelajaran berbasis 

kontekstual dalam pengembangan sumber belajar yang berupa LKS, bukan berupa 

penerapan pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian pengembangan ini 

peneliti mengangkat judul “Pengembangan LKS berbasis Contextual Teaching 

and Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis bagi Siswa Kelas 

IV SD Negeri 1 Nunggalrejo”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut. 

1. Kurangnya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, 

sumber belajar yang digunakan masih terbatas dan belum sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

2. Bahan latihan untuk siswa menggunakan LKS yang belum sesuai dengan 

tingkat perkembangan siswa. 

3. Guru belum mengaplikasikan model pembelajaran yang menyenangkan, guru 

hanya mengandalkan buku cetak, pembelajaran yang monoton, dimana siswa 

hanya membaca, mencatat, dan mendengarkan penjelasan guru. 

4. Siswa yang masih sulit mengungkapkan pendapat dan membuat kesimpulan, 

siswa masih kesulitan dalam membuat kalimat dengan bahasa yang tepat, 

khas, dan unik. Siswa juga masih malu-malu dan takut untuk bertanya kepada 

guru atau temannya. 

5. Rendahnya hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan persentase siswa yang 

mencapai KKM, yaitu 33%. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan produk LKS berbasis contextual 

teaching and learning pada Kurikulum Nasional kelas IV di tingkat Sekolah 

Dasar. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengembangan LKS berbasis contextual teaching and 

learning (CTL) yang digunakan siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo? 

2. Bagaimanakah kemenarikan LKS berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) bagi siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo? 

3. Bagaimanakah keefektifan LKS berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Nunggalrejo? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pengembangan ini 

adalah untuk: 

1. Menghasilkan LKS berbasis contextual teaching and learning (CTL) yang 

dapat digunakan siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

2. Mengetahui kemenarikan LKS berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) bagi siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

3. Mengetahui keefektifan LKS berbasis contextual teaching and learning 

(CTL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Nunggalrejo. 

 

 

 



10 
 

F. Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan desain 

LKS berbasis CTL yang diberikan oleh guru. 

b. Meningkatkan kualitas belajar siswa yang dilihat dari hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Memperkaya bahan ajar yang dapat digunakan guru untuk mengajar.  

b. Memperkaya variasi penyampaian pengetahuan pada kurikulum nasional 

di kelas IVB SD Negeri 1 Nunggalrejo khususnya untuk para guru. 

c. Meningkatkan kreativitas guru karena guru di tuntut untuk dapat 

menggunakan berbagai bahan ajar yang tepat dan menarik. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Masukan bagi lembaga pendidikan untuk selalu mengembangkan bahan ajar 

yang tepat dalam usaha untuk meningkatkan mutu lulusan supaya dapat 

bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Kurikulum Nasional pada satuan SD/MI pada kelas IV semester 2 

2. Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 
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3. Objek penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV 

SD Negeri 1 Nunggalrejo sebagai sekolah eksperimen. 

4. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo, SD N 1 

Tanggulangin, dan SD N 2 Badransari. 

5. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dari bulan Agustus 2016 sampai 

Januari 2017. 

 

H. Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. 

1. LKS yang dikembangkan sesuai dengan KI dan KD pada tema Cita-Citaku 

subtema Aku dan Cita-Citaku. 

2. LKS yang dikembangkan menggunakan langkah-langkah pembelajaran 

kontekstual yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. 

3. LKS yang berbasis kontekstual yang mampu memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

4. LKS yang dikembangkan dilengkapi dengan kompetensi yang akan dicapai, 

indikator, tujuan pembelajaran, materi, tugas-tugas, latihan soal, dan gambar-

gambar pendukung yang sesuai dengan materi dan berhubungan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua 

situasi yang ada di sekitar individu siswa. Belajar merupakan salah satu faktor 

yang sangat dominan dan berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan 

perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung 

melalui kegiatan belajar.  

Menurut Jerome Brunner dalam Trianto (2009: 15) “belajar adalah 

suatu proses aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan 

baru berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya”. 

Selanjutnya “Belajar adalah proses perubahan perilaku/pribadi seseorang 

berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya yang 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar” 

(Hamiyah & Jauhar, 2014: 4). Menurut Surya dalam Hosnan (2014: 183) 

Belajar dapat diartikan sebagai “suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil 



13 
 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya”.  

Hosnan (2014: 183) mengungkapkan bahwa “belajar merupakan suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis”. 

Menurut Slameto (2003: 13) menyatakan bahwa “belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar berhubungan dengan 

perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam suatu situasi. 

 

2. Teori-teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam 

pikiran siswa itu. Suatu teori belajar diharapkan dapat meningkatkan 

perolehan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Terdapat tiga teori belajar, 

yakni teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme yang 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

 

 



14 
 

a. Teori Belajar Behaviorisme 

Ahli psikologi yang banyak mengemukakan pemikirannya yang 

berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran menurut teori 

Behaviorisme antara lain B.F. Skinner, John B. Watson, dan Edward 

Thorndike. Menurut pendapat para ahli psikologi behaviorisme, kegiatan 

belajar yang dilakukan peserta didik dapat diamati melalui tingkah laku 

belajar yang dilakukannya. Tingkah laku teramati dalam kegiatan belajar 

antara lain, membaca buku pelajaran, mengerjakan soal latihan atau 

ujian, mendengarkan penjelasan guru, atau aktivitas lain yang dapat 

dilihat langsung. Misalnya, seorang peserta didik di dalam kelas tidak 

membaca buku pelajaran melainkan hanya duduk diam menatap ke depan 

seringkali diidentifikasi guru sebagai peserta didik yang tidak melakukan 

kegiatan belajar. Identifikasi guru tersebut didasarkan pada konsep 

belajar menurut teori belajar Behaviorisme, karena didasarkan pada 

tingkah laku yang dapat diamati atau dilihat secara kasat mata. 

Salah satu jenis proses mental yang tidak dibahas dalam konsep 

belajar oleh para ahli teori belajar Behaviorisme adalah motivasi. 

Pentingnya peran motivasi dalam kegiatan belajar dijelaskan Slavin 

dalam Lapono (2008: 132) sebagai berikut, “Motivation is one of the 

most important components of learning as an internal process that 

activates, guides, and maintains behavior over time.” Sesuai penjelasan 

Slavin tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan 

belajar individu tidak sekedar melakukan kegiatan seperti membaca 

buku, mendengarkan penjelasan, atau kegiatan fisik lainnya yang 
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teramati. Di dalam melakukan kegiatan belajar, individu secara mental 

menjadi aktif terarah pada hal tertentu. Keaktifan mental individu yang 

belajar tersebut dapat bertahan lama dan terarah apabila individu yang 

bersangkutan memiliki motivasi belajar yang tinggi; sebaliknya, kegiatan 

belajar individu yang memiliki motivasi belajar yang rendah cenderung 

tidak berlangsung lama dan tidak terarah. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam menerapkan rencana 

pembelajaran yang mendidik di samping memperhatikan tingkah laku 

teramati peserta didik, perlu pula dipertimbangkan tingkah laku mental 

mereka. Ada kemungkinan seorang peserta didik yang sedang duduk 

diam tidak berarti tidak melakukan kegiatan belajar. 

 

b. Teori Belajar Kognitivisme 

Ahli psikologi yang banyak membicarakan belajar dan 

pembelajaran adalah Jean Piaget, yang menekankan peran kognisi 

(pikiran). Semua informasi atau pengetahuan yang dimiliki peserta didik 

tersimpan dalam struktur mentalnya. Struktur mental ini berisi semua 

informasi atau pengetahuan yang diperoleh seseorang sejak lahir melalui 

berbagai pengalaman belajarnya. Hal ini terjadi karena menurut teori 

belajar Kognitivisme, pada hakikatnya kegiatan belajar yang dilakukan 

individu merupakan kegiatan memproses informasi atau pengetahuan 

yang diterimanya dari lingkungan (Lapono, 2008: 132). Ketika belajar di 

sekolah, informasi atau pengetahuan baru yang diterima peserta didik 

akan diproses dalam bentuk kegiatan mengakomodasinya atau 
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mengasimilasinya secara kognitif. Keberhasilan belajar seseorang sangat 

ditentukan oleh keberhasilannya mengakomodasi atau mengasimilasi 

informasi atau pengetahuan baru yang diterimanya. Oleh sebab itu, proses 

pembelajaran yang mendidik hendaknya membantu peserta didik 

membiasakan diri dalam mengakomodasi atau mengasimilasi informasi 

atau pengetahuan baru ke dalam struktur mentalnya. Semakin terbiasa 

peserta didik melakukan kegiatan akomodasi atau asimilasi informasi atau 

pengetahuan secara sistematis akan semakin berhasil kegiatan belajarnya. 

Semakin sistematis kegiatan mengakomodasi atau menekankan pada 

pemetaan dalam skema semua informasi atau pengetahuan yang diterima 

peserta didik melalui kegiatan belajarnya.  

Informasi atau pengetahuan baru harus diakomodasikan atau 

diasimilasikan oleh peserta didik dalam skema kognitifnya. Proses 

akomodasi atau asimilasi informasi atau pengetahuan baru tersebut 

dilakukan peserta didik dalam bentuk penolakan, atau penyesuaian bentuk 

mengasimilasi informasi atau pengetahuan baru yang dilakukan peserta 

didik akan semakin tersimpan informasi atau pengetahuan baru tersebut 

dalam ingatannya. 

 

c. Teori Belajar Konstruktivisme 

Pembelajaran yang mendidik merupakan pembelajaran yang 

berpusat pada kepentingan peserta didik. Teori belajar Konstruktivisme 

merupakan teori belajar yang dikembangkan berdasarkan konsep belajar 

yang dikembangkan dalam teori belajar Kognitivisme. Teori belajar 
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Konstruktivisme menekankan peran keaktifan peserta didik yang 

melakukan kegiatan belajar. Menurut pandangan ahli psikologi 

Konstruktivisme, setiap individu yang belajar memproses atau menyerap 

informasi atau pengetahuan baru atas insiatif, keaktifan, dan kreativitas 

peserta didik sendiri.  

Kreativitas seseorang terkait erat dengan proses berpikir kreatif. 

Menurut penjelasan James C. dan Countances L. Hammer dalam Lapono 

(2008: 132), “berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan cara-

cara baru, konsep baru, pengertian baru, penemuan baru, dan karya seni 

baru”. Menurut Mednick dkk. dalam Lapono (2008: 132), “kreativitas 

merupakan kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, 

informasi atau unsur-unsur yang ada menjadi sesuatu yang bermakna”.  

Kreativitas erat kaitannya dengan pola pikir divergen, yaitu 

kemampuan menghasilkan jawaban alternatif. Kemampuan inti 

dikembangkan dengan mencoba berbagai kemungkinan jawaban. Yang 

tepat pada suatu pertanyaan, misalnya kemampuan berhitung. Berpikir 

konvergen erat kaitannya dengan kecerdasan. Kreativitas adalah suaru 

proses perubahan yang tidak dapat terjadi dengan sederhana, tapi 

memerlukan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Lagu baru, 

lukisan yang indah, mesin baru, ide baru, adalah produktivitas. Seorang 

pemusik perlu belajar musik klasik, sistem notasi, teknik instrumen, 

sebelum ia dapat mencipta sebuah lagu. Demikian juga seorang yang akan 

membuat desain baru pesawat harus belajar aerodinamik, ilmu alam, dan 

harus mengerti bagaimana seekor burung dapat terbang tanpa jatuh dari 
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awan. Jadi, kreativitas berangkat penguasaan pengetahuan yang memadai. 

Jika kita ingin mempelajari sesuatu, kita juga harus memberi perhatian 

pada informasi yang ingin kita gali, selalu diperlukan perhatian/atensi 

esktra untuk melakukan proses kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar ada 

tiga yakni: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori 

belajar konstruktivisme. Teori belajar yang melandasi penelitian ini adalah 

teori belajar konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang bersifat generatif, 

yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan 

teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang 

bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori 

kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia 

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada 

pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa 

ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema 

sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan 

proses kognitif dimana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk 

mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. 

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang 

lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan 

dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar 

juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan 

strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema 

berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau 
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pengetahuan, siswa ”mengkonstruksi” atau membangun pemahamannya 

terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur 

kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. 

 

3. Pengertian Hasil Belajar Siswa 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran adalah 

hasil belajar yang berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

telah diperoleh pada mata pelajaran yang diujikan. Subagyo, et al. dalam 

Isnaningsih (2013: 138) yang menyatakan bahwa “hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan dengan pendekatan keterampilan proses”. Adapun tentang hasil 

belajar dikemukakan antara lain oleh; Imamah dalam Isnaningsih (2013: 

138), “hasil belajar adalah hasil belajar siswa tentang topik tertentu (sistem 

kehidupan tumbuhan) dalam pembelajaran yang diuji dengan tes tertulis”. 

Sadiman dalam Isnaningsih (2013: 138) menyatakan bahwa “hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku dalam dirinya, kemudian hasil belajar tersebut 

dapat berupa nilai hasil ulangan dari suatu materi pembelajaran”. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nashar (2004: 

77), bahwa “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar”. Seiring dengan pendapat tersebut Sudjana 

(2010: 22), mengungkapkan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”.  
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Keller dalam Nashar (2004: 77), memandang “hasil belajar sebagai 

keluaran dari berbagai masukan. Berbagai masukan tersebut menurut Keller 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masukan pribadi (personal 

inputs) dan masukan yang berasal dari lingkungan (environment inputs)”. 

Sedangkan Nasution dalam Kunandar (2010: 276) mengungkapkan bahwa 

“hasil belajar adalah perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri 

pribadi individu yang belajar”.  

“Hasil belajar sering disebut dengan istilah “scholastic achievement” 

atau “academic achievement” adalah seluruh kecakapan dan hasil yang 

dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan 

angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar” (Briggs dalam 

Ekawarna, 2013: 69). Menurut Suprijono (2013: 5), “hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi 

dan keterampilan”. Menurut Arikunto (2011: 102), yang dimaksud dengan 

“hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pengajaran yang dilakukan oleh guru”. Hasil belajar ini biasanya 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau kata-kata baik, sedang, kurang, 

dan sebagainya. 

Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan 

Krathwohl (2001:66-88) yakni: 

a. Mengingat (Remember) 

Mengenali berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang 

berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat 
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rumah, dan usia, sedangkan memanggil kembali (recalling) adalah proses 

kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan 

tepat. 

b. Memahami/mengerti (Understand) 

Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian 

dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. 

Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan 

(classification) dan membandingkan (comparing).  

c. Menerapkan (Apply) 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau 

menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi 

pengetahuan prosedural (procedural knowledge). Menerapkan meliputi 

kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan mengimplementasikan 

(implementing).  

d. Menganalisis (Analyze) 

Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut 

(attributing) dan mengorganisasikan (organizing). 

e. Mengevaluasi (Evaluate) 

Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing). 

Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak 

konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk.  
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f. Menciptakan (Create) 

Menciptakan meliputi menggeneralisasikan (generating) dan 

memproduksi (producing).  

 

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa dari proses 

belajar, berbagai masukan baik masukan dari diri pribadi dan masukan yang 

berasal dari lingkungan, serta perubahan perilaku dan sikap siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan 

keterampilan psikomotor. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan 

pengetahuan serta perubahan yang dapat membentuk kecakapan dan 

penghayatan dalam diri pribadi siswa. kemampuan-kemampuan tersebut 

dapat diukur dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf. 

Adapun indikator ranah kognitif yaitu mengingat (remember), 

memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis 

(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). Indikator pada 

ranah afektif yaitu sikap percaya diri, saling menghargai, dan jujur. 

Sedangkan indikator ranah psikomotor yaitu menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

anak yang beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Pengertian Kemampuan Berpikir 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan yang 

tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yakni akal pikiran. Manusia 

memiliki kemampuan untuk berpikir tentang apa yang baik dan buruk, benar 

dan salah. Menurut Hassoubah (2007: 20) “berpikir adalah suatu rahmat dan 

karunia dari Allah SWT yang dengannya Dia membedakan dan menaikkan 

derajat/kedudukan manusia dari seluruh ciptaan-Nya”. “Berpikir adalah suatu 

sistem pembuat pola, system informasi dan pikiran bekerja untuk 

menciptakan dan mengenal pola-pola tersebut” (Bono, 1991: 29). Menurut 

Benyamin Bloom dalam Harsanto (2005: 10) “membagi tingkat berpikir 

menjadi lima tingkat yakni tingkat berpikir pengetahuan, komprehensi 

(pemahaman), aplikasi, analisa, sintesa, dan tingkat berpikir evaluasi atau 

berpikir kreatif”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengolah 

informasi, bekerja serta menciptakan sesuatu hasil dari pikirannya. 

 

2. Macam-macam Kemampuan Berpikir 

Ada beberapa jenis kemampuan berpikir, Harsanto (2005: 37) membagi 

kemampuan berpikir menjadi tiga, yakni: 

a. Berpikir analitis 

Berpikir analitis mengharuskan otak manusia untuk bekerja seperti 

“dektektif”, ia harus mencari dan menggambarkan setiap informasi yang 
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dimiliki, baik berupa ciri, sifat, bentuk, ukuran dari setiap benda atau hal 

yang menjadi amatannya dan mempergunakan informasi yang 

diperolehnya dalam rangka menyelesaikan masalah. 

b. Berpikir kritis 

Berpikir kritis adalah salah satu sisi menjadi orang kritis. Pikiran harus 

terbuka, jelas, dan berdasarkan fakta. Seorang pemikir kritis harus mampu 

memberi alasan atas pilihan keputusan yang diambilnya. Ia harus 

menjawab pertanyaan mengapa keputusan seperti itu diambil. Iapun harus 

terbuka terhadap perbedaan keputusan dan pendapat orang lain serta 

sanggup menyimak alasan-alasan mengapa orang lain memiliki pendapat 

dan keputusan yang berbeda. 

c. Berpikir kreatif 

Berpikir kreatif merupakan pemikiran untuk melepaskan diri dari pola 

umum yang sudah terpateri dalam ingatan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis 

kemampuan berpikir, yakni berpikir analitis, berpikir kritis, dan berpikir 

kreatif. 

 

3. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki manusia agar 

bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kemampuan berpikir 

ada beberapa macam, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. 

Menurut Watson dan Glizer dalam Ghazivakili (2014: 62), “berpikir kritis 

adalah kombinasi dari pengetahuan, sikap, dan kinerja setiap individu”. “Ada 
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beberapa keterampilan berpikir kritis seperti persepsi, asumsi pengakuan 

deduksi, interpretasi dan evaluasi penalaran logis (Gao Qiuping dalam Li, 

2014: 68).  

Facione dalam Anindyta (2014: 211) menambahkan bahwa seorang 

pemikir yang kritis tidak hanya dicirikan oleh keterampilan kognitifnya 

saja. Namun, ciri lain yang dapat dilihat adalah bagaimana sikap 

(disposisi) yang ditunjukkan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. 

seorang pemikir kritis memiliki sikap ingin tahu (inquisitive), bijaksana 

(judicious), mencari kebenaran (truthseeking), percaya diri dalam 

penalaran (confident in reasoning), terbuka (open-minded), analitis 

(analytical), dan sistematis (systematic). 

 

“Berpikir kritis merupakan proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah” (Johnson dalam Kurniawati, 2015: 58). Menurut Fahim dan Nazari 

dalam Syarifah, (2015: 241) “Keterampilan berpikir kritis dapat dilatih dan 

dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah dimana pendidik memiliki 

peran utama”. Menurut Thomas dalam Syarifah (2015: 241) “Indikator 

keterampilan berpikir kritis meliputi menganalisis, mensintesis, mengevaluasi 

dan mengemukakan alasan dapat ditingkatkan melalui latihan mengevaluasi, 

menganalisis, mensintesis dan mengemukakan alasan secara individual”. 

Selain itu, “merefleksikan pentingnya materi ajar yang dipelajari dan 

menghubungkan materi yang dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan 

nyata dapat dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis” (Alexander et al dalam Syarifah, 2015: 241). Menurut R.H. 

Ennis dalam Hassoubah, (2007: 87) “berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa 

yang harus dipercayai atau dilakukan”. 
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Menurut R. Swartz dan D.N. Perkins dalam Hassoubah (2007: 86) 

berpikir kritis berarti: 

1. Bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan 

kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan yang logis. 

2. Memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam 

membuat keputusan. 

3. Menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk 

menentukan dan menerapkan standar tersebut. 

4. Mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai 

sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. 

Tujuh bidang utama yang disepakati berpikir kritis adalah sebagai 

berikut (Condon & Kelly-Riley dalam Li (2014: 68)): 

1. Identifikasi masalah atau isu 

2. Pembentukan perspektif yang jelas tentang masalah ini 

3. Pengakuan perspektif alternatif 

4. Lokasi dari masalah ini dalam konteks yang tepat 

5. Identifikasi dan evaluasi bukti 

6. Pengakuan asumsi dasar implisit atau dinyatakan oleh representasi dari 

masalah. 

Tujuan berpikir kritis menurut Sapriya (2011: 87) adalah “untuk 

menguji suatu pendapat atau ide, termasuk dalam proses ini adalah 

melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat 

yang diajukan”. Sejalan dengan hal tersebut menurut Elaine Johnson (2002: 
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185) juga menyatakan bahwa “tujuan dari berpikir kritis adalah untuk 

mencapai pemahaman yang mendalam”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan berpikir kritis adalah 

kemampuan untuk membuat konsep yang terorganisasi dan mengevaluasi 

alasan secara sistematis. 

 

4. Ciri-ciri Keterampilan dalam Berpikir Kritis 

Menurut Edward Glaser dalam Fisher (2011: 7) ada beberapa 

kemampuan dalam berpikir kritis, yakni: 

a. Mengenal masalah, 

b. Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-

masalah itu, 

c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, 

d. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, 

e. Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas, 

f. Menganalisis data 

g. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, 

h. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah, 

i. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang 

diperlukan, 

j. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang 

ambil, 

k. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan 

pengalaman yang lebih luas, dan 
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l. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas 

tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Sedangkan menurut R.H. Ennis dan R. Paul dalam Hassoubah (2007: 

92) keterampilan berpikir kritis adalah: 

a. Menentukan kredibilitas suatu sumber 

b. Membedakan antara yang relevan dan tidak relevan 

c. Membedakan fakta dari penilaian 

d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan 

e. Mengidentifikasi bias yang ada 

f. Mengidentifikasi sudut pandang 

g. Mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. 

 

Menurut Harsanto (2005: 45) ada beberapa kriteria dalam berpikir 

kritis, yakni: 

a. Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat 

b. Membedakan antara kesimpulan definitive dan sementara 

c. Menguji tingkat kepercayaan 

d. Membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan 

e. Berpikir kritis atas apa yang kita baca 

f. Membuat keputusan 

g. Mengidentifikasi sebab dan akibat 

h. Mempertimbangkan wawasan lain 

i. Menguji pertanyaan yang kita miliki 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

merupakan proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan 

mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, 

menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah, proses ini dilakukan 

untuk menguji suatu pendapat atau ide secara sistematis dan mendalam. 

Adapun indikator kemampuan berpikir kritis adalah a) Mengetahui masalah 

yang ditemukan, b) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk 

menangani masalah-masalah itu, c) Mengumpulkan dan menyusun informasi 

yang diperlukan, d) Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat, e) 

Membedakan antara kesimpulan definitive dan sementara, f) Membedakan 

informasi yang relevan dan tidak relevan, g) Membuat keputusan/kesimpulan, 

h) Mengidentifikasi sebab dan akibat, i) Mempertimbangkan 

wawasan/pendapat lain, j) Menguji pertanyaan yang dimiliki, k) Memahami 

dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas 

 

C. Bahan Ajar/Sumber Belajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan pembelajaran mencakup seluruh bentuk pembelajaran seperti 

petunjuk bagi instruktur, modul peserta didik, overhead transparancies 

(OHP), video tapes, format multimedia berbasis computer, dan web pages 

untuk pendidikan jarak jauh. 

“Bahan pembelajaran dikenal dengan istilah teaching materials (bahan 

ajar) yang dipandang sebagai materi yang disediakan untuk kebutuhan 

pembelajaran yang mencakup buku teks, video, dan audio tapes, software 

computer, dan alat bantu visual” (Kitao, 2009: 4). Selanjutnya, “Bahan 
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pembelajaran berfungsi sebagai materi sumber belajar utama bagi peserta 

didik jarak jauh, di mana mereka belajar dari materi cetak dan mempunyai 

pilihan untuk memilih dari berbagai media yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keadaan belajar mereka” (Mutiara, 2007: 96). 

Menurut Newby, dkk (2000: 117) “bahan pembelajaran adalah bahan 

khusus dalam suatu pelajaran yang disampaikan melalui berbagai macam 

media”. “Bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang disusun secara 

sistematis untuk kebutuhan pembelajaran yang bersumber dari bahan cetak, 

alat bantu visual, audio, video, multimedia, dan animasi, serta computer dan 

jaringan” (Yaumi, 2013: 244). “Bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan” (Darmadi, 2012: 212). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan 

pembelajaran adalah perangkat alat atau sarana yang digunakan dalam 

pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu proses 

pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

2. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Menurut Mutiara (2007: 96) “membagi bahan pembelajaran ke dalam 

dua jenis, bentuk bahan cetak (printed materials) dan bukan bahan cetak 

(non-printed material). Bahan cetak biasanya dalam bentuk buku kerja 

modular, sedangkan bentuk bukan cetak dapat berupa audio, video, dan 

computer”. Yaumi (2013: 250) “membagi bahan pembelajaran menjadi tiga 



31 
 

yakni bahan cetak, bahan bukan cetak, dan kombinasi cetak dan bukan 

cetak”. Sedangkan menurut Suparman (2012: 283) “melihat bentuk bahan 

pembelajaran dari segi system pelaksanaan dan pengembangannya yang 

diklasifikasi ke dalam tiga bentuk, yakni: a) sistem pembelajaran mandiri, b) 

sistem pembelajaran tatap muka, dan c) sistem pembelajaran kombinasi”. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis bahan 

pembelajaran ada tiga, yakni: bahan cetak (RPP, Silabus, Modul, LKS, dll), 

bahan bukan cetak (TV, CD, computer, dll), dan kombinasi cetak dan bukan 

cetak. 

 

3. Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar melibatkan sejumlah langkah yang mesti 

ditempuh oleh seorang pengembang. Menurut Panduan pengembangan Bahan 

Ajar yang diterbitkan Depdiknas (2008: 10) “ada empat tahap pokok yang 

perlu dilalui untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu analisis kebutuhan 

bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, membuat bahan ajar berdasarkan 

struktur masing-masing bentuk bahan ajar dan evaluasi bahan ajar”. 

a. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah proses awal yang harus 

ditempuh dalam menyusun bahan ajar. Analisis ini bertujuan agar bahan 

ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai 

oleh siswa. Analisis ini meliputi tiga tahapan, yaitu analisis terhadap 

kurikulum, analisis sumber belajar, dan penentuan sumber belajar serta 
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judul bahan ajar. Keseluruhan proses tersebut menjadi bagian integral 

dari suatu proses pembuatan bahan ajar yang tidak bisa dipisah-pisahkan. 

1) Menganalisis Kurikulum Tematik 

Ada perbedaan cukup signifikan antara langkah analisis 

kurikulum untuk bahan tematik dengan bahan ajar biasanya. Dalam 

hal ini, proses pembelajaran bukan didasarkan pada mata pelajaran 

yang terpisah-pisah, akan tetapi terpadu. Model pembelajaran ini 

menggunakan pendekatan tematik. Namun, dari segi fungsinya sama, 

yaitu untuk mengidentifikasi macam-macam jenis bahan ajar yang 

dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran dalam kurun periode 

pembelajaran tertentu. 

Jenis bahan ajar ditentukan secara langsung oleh materi pokok 

dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa. Oleh 

sebab itu, untuk sampai pada level penentuan materi pokok dan 

pengalaman belajar, maka dalam model pembelajaran tematik ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui. Oleh sebab itu, untuk sampai 

pada level penentuan materi pokok dan pengalaman belajar, maka 

dalam model pembelajaran tematik ada beberapa tahapan yang harus 

dilalui, yaitu memetakan standar kompetensi atau biasa disingkat SK 

(dalam istilah Kurikulum 2013 disebut Kompetensi Inti), kompetensi 

dasar (KD), dan indikator; menetapkan jaringan tema; identifikasi 

materi pokok; penentuan pengalaman belajar; dan penentuan bahan 

ajar. 
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a) Pemetaan Tema dari Standar Kompetensi, KD dan Indikator 

Pemetaan tema merupakan langkah awal yang sangat penting 

dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema dilakukan untuk 

memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai 

mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. 

Menurut Tim Puskur Departemen Pendidikan Nasional dalam 

prastowo (2013: 333), dapat dilakukan dengan tiga langkah yaitu: 

(1) Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam 

indikator. Hal yang perlu diperhatikan, indikator dikembangkan 

sesuai karakteristik siswa dan karakteristik muatan pelajaran, 

serta dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur 

dan atau dapat diamati; 

(2) Menentukan tema. Penentuan tema bisa dilakukan melalui dua 

cara yaitu (a) Mempelajari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang terdapat dalam masing-masing muatan pelajaran, 

dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai, dan (b) 

menetapkan terlebih dahulu tema-tema atau topik pemersatu 

keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, uru dapat 

bekerja sama dengan siswa, sehingga sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa; 

(3) Mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta indikator. Identifikasi dan analisis untuk 

setiap kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator 
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disesuaikan dengan setiap tema, sehingga semua standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator terbagi habis. 

b) Menetapkan jaringan tema 

Menetapkan jaringan tema merupakan bagian integral dari model 

pembelajaran terpadu yang banyak digunakan dewasa ini. Trianto 

(dalam Prastowo, 2013:338) mengungkapkan bahwa “jaringan 

tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dan sub-sub pokok 

bahasaan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait”. 

Pengembangan tema menjadi sub-sub tema serta membuat pola 

keterkaitannya inilah yang kemudian membentuk jaringan tema. 

Dimana dengan terbentuknya jaringan tema ini, diharapkan siswa 

memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan 

interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Selain untuk 

mempermudah pemahaman, jaringan tema juga mengajari agar 

siswa mampu berpikir secara integratif dan holistik. 

(a) Langkah-langkah Pembuatan Jaringan Tema 

Untuk membuat jaringan tema, langkah-langkah yang harus 

dilalui dapat dilihat dalam bagan berikut: 
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Gambar 2.1 Langkah-Langkah Pembuatan Jaringan Tema 

(Prastowo, 2013: 340) 

 

(1) Langkah pertama: menentukan tema. Ada dua cara 

menentukan tema. Cara pertama, pelajari standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam 

masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan 

menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan 

tema-tema pengikat keterpaduan terlebih dahulu. Untuk 

menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama 

dengan siswa, sehingga sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa. Perlu diperhatikan enam prinsip utama 

dalam penentuan tema, yaitu memperhatikan lingkungan 

yang terdekat dengan siswa, dari termudah menuju yang 

sulit, dari sederhana menuju kompleks, dari konkret 

menuju yang abstrak, tema yang dipilih harus 

memungkinkan terjadinya proses berpikir dalam diri 



36 
 

siswa, dan ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia 

dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan dan 

kemampuannya. 

(2) Langkah kedua: menginventarisasi materi-materi yang 

masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

(3) Langkah ketiga: mengelompokkan materi-materi yang 

sudah diinventarisasikan ke dalam rumpun mata 

pelajarannya masing-masing. Hal ini untuk mempermudah 

mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang 

disajikan, dengan menggunakan model pembelajaran 

tematik. 

(4) Langkah keempat: menghubungkan materi-materi yang 

telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan 

tema. Terkait dengan pengembangan jaringan tema itu 

sendiri bisa disesuaikan dengan alokasi waktu setiap 

tempat. 

(b) Kriteria Jaringan Tema yang Baik 

Menurut Prastowo (2013: 342) “ada lima kriteria sebuah 

jaringan bisa dikatakan baik yaitu: 

(1) Simple. Maksudnya, jaringan tema dibuat untuk 

mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran 

secara keseluruhan. Sehingga, jaringan tema yang dibuat 

sesederhana mungkin dan tidak berbelit-belit. 
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(2) Sinkron. Pada dasarnya, jaringan tema terdiri dari dua 

komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi terkait, 

serta bisa masuk dalam cakupannya. Untuk itu, harus 

diperhatikan sinkronisasi antara tema dan materi-materi 

yang dijaring didalamnya. 

(3) Logis. Maksudnya, keterkaitan antara tema dan materi 

yang diikat harus logis. Hal ini mengandung pemahaman 

bahwa materi yang dijaring meman betul-betul 

merupakan bagian dai tema, sehingga tidak dibutuhkan 

tema lain untuk menjaring materi-materi tersebut. 

(4) Mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah mudah 

dipahami oleh semua orang, artinya tidak hanya dipahami 

oleh pembuatnya, tetapi juga harus dipahami oleh semua 

orang. 

(5) Terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan 

substansi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

Sehingga, dalam membuat jaringan tema lima kriteria di atas 

harus menjadi pondasi pokok demi tercapainya tujuan 

pembelajaran dan menyampaikan keseluruhan materi tanpa ada 

yang tertinggal 

c) Identifikasi materi pokok 

Untuk mengidentifikasi materi pokok yang dapat menunjang 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka ada 

enam pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu: 
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(1) Karakteristik tingkat perkembangan fisik, intelektual, 

emosional, sosial, dan spiritual siswa. 

(2) Kebermanfaatan bagi siswa;  

(3) Struktur keilmuan; 

(4) Kedalaman dan keluasan materi; 

(5) elevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan, dan 

(6) Alokasi waktu yang tersedia. 

d) Penentuan pengalaman belajar 

Pengalaman belajar adalah kegiatan mental dan fisik yang 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui 

pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan siswa. 

Menurut Depdiknas (2008: 16) “pengalaman belajar adalah suatu 

aktivitas yang didesain guru supaya dilakukan siswa agar mereka 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan 

pembelajaran tematik yang diselenggarakan”. 

Trianto (dalam Prastowo, 2013:345) mengungkapkan bahwa 

agar siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna, 

maka penentuan strategi dalam pembelajaran tematik perlu 

juga dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat kontekstual. 

Sebab, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang 

dipelajarinya terkait dengna apa yang telah diketahuinya 

atau peristiwa yang terjadi disekelilingnya. Akan lebih 

sempurna lagi, jika siswa diberi pengalaman belajar yang 

diarahkan pada pemerolehan kecakapan hidup (life skills) 

yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan dilingkungannya. 

 

Jadi, dalam pengalaman belajar haruslah disusun secara jelas 

dan operasional sehingga langsung bisa dipraktikan dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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e) Penentuan bahan ajar 

Menurut buku Pedoman Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar 

yang diterbitkan oleh Depdiknas, ada empat langkah utama dalam 

pemilihan bahan ajar, yaitu: 

(1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, yang menjadi acuan atau 

rujukan pemilihan bahan ajar. 

(2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi ajar. Ada empat jenis materi 

aspek kognitif, yaitu materi fakta, konsep, prinsip dan prosedur. 

Materi fakta adalah materi berupa nama-nama objek, tempat, 

orang,  lambang, peristiwa sejarah,  nama bagian suatu benda, 

dan lain sebagainya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, 

hakikat, dan inti isi. Materi prinsip berupa dalil, rumus, postulat, 

adagium, paradigm, dan teorema. Materi prosedur berupa 

langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, seperti 

langkah menelepon, meminjam buku perpustakaan, dan lain 

sebagainya. 

(3) Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. 

(4) Memilih sumber bahan ajar. materi pembelajaran atau bahan 

ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku ajar, 

majalah, jurnal, Koran, internet, dan lain sebagainya. 
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2) Menganalisis sumber belajar 

Analisis sumber belajar dilakukan apabila kita telah selesai 

melakukan analisis kurikulum. Menurut Depdiknas dalam Prastowo  

(2013: 355)  “analisis sumber belajar dilakukan terhadap tiga aspek, 

yaitu aspek ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam 

memanfaatkannya”. 

a) Aspek Ketersediaan 

Kriteria ini berkenaan dengan ada tidaknya sumber belajar di 

sekitar kita. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa 

dalam mengupayakan sumber belajar diharapkan dipilih yang 

praktis dan ekonomis, serta sudah ada di sekitar kita. Dengan 

begitu, kita tidak akan kesulitan untuk menyediankannya. 

b) Aspek Kesesuaian 

Maksud dari kesesuaian di sini adalah bagaimanakah tingkat 

kesesuaian sumber belajar tersebut dengan tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Jadi, hal utama yang harus diperhatikan 

adalah kita harus memahami benar kesesuaian sumber belajar 

yang dipilih dengan tujuan pembelajaran yang ingin diraih. 

Apabila sumber belajar mampu mendukung siswa dalam 

menguasai kompetensi belajar, maka sumber belajar itu layak 

dipilih dan digunakan. Namun, jika tidak, sebaiknya jangan 

dipilih apalagi digunakan. 
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c) Aspek kemudahan 

Maksud kemudahan disini adalah mudah tidaknya sumber belajar 

digunakan. Jika sumber belajar membutuhkan persiapan dan skill 

khusus, perlu persiapan yang lama, serta membutuhkan perangkat 

pendukung lain yang rumit, sekaligus kita sendiri juga belum 

mampu mengoperasionalkannya, maka sebaiknya sumber belajar 

tersebut tidak dipilih. Alangkah baiknya jika kita memilih sumber 

belajar yang mudah dalam pengoperasiannya. Dengan demikian, 

sumber belajar tersebut dapat secara efektif membantu siswa 

menguasai kompetensi pembelajaran yang diharapkan. 

Antara aspek ketersediaan, kesesuaian dan kemudahan tersebut harus 

terkandung dalam sumber belajar yang kita gunakan sehingga akan 

mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. 

 

3) Menentukan sumber belajar 

Untuk memudahkan proses pemilihan sumber belajar tersebut, 

Sudjana dalam Prastowo (2013:  358) “menunjukkan dua kriteria 

yang bisa digunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu kriteria 

umum dan khusus. 

 

b. Menyusun Peta Bahan Ajar 

Menurut Depdiknas (2008: 17) “penyusunan peta bahan ajar memiliki 

tiga kegunaan, yaitu: 
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1) Untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis; 

2) Untuk mengetahui bentuk sekuensi atau urutan bahan ajarnya 

(sekuensi bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan 

prioritas penulisan); dan 

3) Untuk menentukan sifat dan bahan ajar, apakah dependen atau 

independen. 

Dependen kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar 

yang lain, sehingga penulisannya harus saling memperhatikan satu sama 

lain. Sedangkan independen (berdiri sendiri). Bahan ajar adalah bahan 

ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak haru 

memeperhatikan atau terikat dengan bahan ajar yang lain. 

 

c. Membuat Bahan Ajar Berdasarkan Struktur Masing-Masing 

Bentuk Bahan Ajar 

 

Pada dasarnya, bahan ajar merupakan susunan bagian-bagian yang 

kemudian dipadukan, sehingga menjadi sebuah satu kesatuan  yang 

utuh dan fungsional. Susunan atau bangunan bahan ajar inilah yang 

dimaksud dengan struktur bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan 

ajar, perlu diperhatikan prosedur dan kaidah yang semestinya baik 

dalam arti kreatif, inovatif, menarik dan sesuai  dengan tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2008) “pada umumnya, struktur bahan ajar 

meliputi tujuh komponen, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah 

kerja, dan penilaian”. Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan 
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untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, 

dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar 

dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan KD yang akan 

diraih oleh peserta didik. Jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas 

dasar analisis kurikulum dan analisis sumber bahan sebelumnya. 

d. Evaluasi Bahan Ajar 

Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan tahap ujicoba produk/uji 

lapangan dilakukan sebelum bahan terpublikasikan. Hal itu dilakukan 

untuk melihat keefektifan bahan ajar, apakah bahan ajar telah baik 

ataukah masih ada hal yang perlu diperbaiki (direvisi). Teknik evaluasi 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain evaluasi dengan teman 

sejawat, evaluasi dari para pakar, dan uji coba terbatas kepada siswa. 

Menurut Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas (2008) 

“komponen evaluasi bahan ajar mencakup: (1) kelayakan isi (materi 

pelajaran), (2) kebahasaan, (3) penyajian, (4) grafika. Hal itu dapat 

dirinci lebih lanjut, sebagai berikut: 

1) Pertama, komponen kelayakan isi (materi) mencakup: (a) kesesuaian 

dengan kurikulum, SK, dan KD; (b) kesesuaian dengan kondisi siswa, 

skeolah, dan daerah; (c) materi harus spesifik, jelas, akurat dan sesuai 

dengan kebutuhan bahan ajar; (d) kesesuian dengan nilai moral dan 

nilai sosial; (e) bermanfaat untuk menambah wawasan siswa; dan (f) 

keseimbangan dalam penjabaran materi (pengembangan makna dan 

pemahaman, pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan 

praktik, tes keterampilan maupun pemahaman.  
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2) Kedua, komponen kebahasaan merupakan sarana penyampaian dan 

penyajian bahan, seperti kosakata, kalimat, paragaraf, dan wacana. 

Sedangkan aspek terbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan 

bahasa sesuai dengan tingkatan siswa. Komponen ini, mencakup: 1) 

Keterbacaan, meliputi: (a) kemudahan membaca (berhubungan dengan 

bentuk tulisan atau tifografi, ukuran huruf, dan lebar spasi), (b) 

kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide 

bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan), dan (c) kesesuaian 

(berhubungan dengan kata, kalimat, panjang pendek, frekuensi, 

bangun kalimat, dan susunan paragraf); 2) Kejelasan informasi, yakni 

informasi yang disajikan tidak mengandung makna bias dan 

mencantumkan sumber rujukan yang digunakan; 3) Kesesuaian 

dengan kaidah pengembangan bahan ajar; dan 4) Pemanfaatan bahasa 

secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 

3) Ketiga, komponen penyajian, mencakup: (a) kejelasan tujuan 

pembelajaran (indikator yang dicapai); (b) urutan sajian (keteraturan 

urutan dalam penguraian sajian); (c) memotivasi dan menarik 

perhatian siswa; (d) interaksi (pemberian stimulus dan respon) untuk 

mengaktifkan siswa; dan (e) kelengkapan informasi (bahan, latihan, 

dan soal). 

4) Keempat, komponen grafika, meliputi: (a) menggunakan font: bentuk 

tulisan, ukuran huruf, dan jarak spasi; (b) tata letak (lay out); (c) 

ilustrasi, gambar, dan foto; dan (d) desain tampilan. 
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4. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Seery dan Donnelly (dalam Hill, 2015: 38) “diterapkannya materi 

ilmiah konseptual berbasis di modul (mirip dengan lembar kerja) sebelum 

kelas meningkatkan pembelajaran selama kuliah atau kelas”. Di sisi lain, 

perancah keras pada umumnya mendukung statis yang dapat dikembangkan 

berdasarkan pelajar kesulitan sebelum tugas yang diberikan, perancah 

tersebut dapat disediakan setelah tugas ditugaskan untuk pelajar. “perancah 

keras bisa dalam bentuk komputer atau berbasis kertas alat kognitif mis 

lembar kerja. Misalnya, salah satu cara membimbing instruksi dapat mengacu 

pada penggunaan perancah seperti lembar kerja proses” (Choo, 2011: 518). 

Menurut Budisetyawan dalam Putri (2013: 103) “LKS merupakan 

sarana pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan eksperimen, 

demonstrasi, diskusi, dan dapat juga digunakan sebagai tuntunan dalam tugas 

kulikuler”. Hal ini sesuai dengan pendapat Erryanti dan Poedjiastoeti dalam 

Isnaningsih, (2013: 137) yang menyatakan bahwa “LKS sangat layak 

digunakan karena telah mendapatkan respon yang sangat positif dari siswa”. 

LKS merupakan panduan dalam pembelajaran terutama dengan metode 

percobaan. Arsyad dalam Isnaningsih (2013: 137), mengemukakan “LKS 

sebagai sumber belajar dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran dan termasuk media cetak hasil pengembangan teknologi cetak 

yang berupa buku dan berisi materi visual”. 

Trianto (2007:73) berpendapat Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di 

dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. 

LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 

maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran 

dalam bentuk panduan eksperimen dan demonstrasi. 

http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-lks-lembar-kegiatan-siswa.html
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran 

berisi tugas yang dapat digunakan dalam kegiatan eksperimen, demonstrasi, 

dan diskusi, yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan tugas agar, dan merupakan sarana yang dapat menunjang 

proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

5. Syarat-syarat LKS 

Menurut Hendro Darmodjo dan R.E. Kaligis dalam Widjajanti (2008: 

1-2) syarat-syarat LKS yang efektif adalah sebagai berikut. 

a. Syarat Didaktik 

Mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat universal dapat 

digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang pandai. LKS 

lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep dan yang 

terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai media dan 

kegiatan siswa. LKS mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran, 

LKS diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan 

komunikasi social, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar 

yang dialami siswa ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa. 

b. Syarat Konstruksi 

Syarat ini berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa 

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. 

 

 

http://www.kajianteori.com/2014/02/pengertian-lks-lembar-kegiatan-siswa.html
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c. Syarat Teknis 

Syarat ini menekankan penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar, dan 

penampilan LKS. 

 

6. Unsur-unsur Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Dalam pembuatan LKS, maka terdapat beberapa unsur-unsur penting 

agar yang membuat LKS tampak lebih sederhana jika dilihat dari strukturnya. 

Adapun unsur-unsur tersebut, yakni :  

a. Judul  

b. Petunjuk belajar  

c. Kompetensi dasar atau materi pokok  

d. Informasi pendukung  

e. Tugas atau langkah-langkah kerja, dan  

f. Penilaian  

Namun jika dilihat dari segi formatnya, “LKS minimal memenuhi 

delapan unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilaksanakan, dan laporan 

yang harus dikerjakan” (Prastowo, 2011: 208).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LKS 

merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang dapat 

digunakan dalam kegiatan eksperimen, demonstrasi, dan diskusi, yang di 

dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, dan 

merupakan sarana yang dapat menunjang proses pembelajaran agar mencapai 
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tujuan yang diharapkan. unsur-unsur pada LKS merupakan aspek penting 

yang harus ada dalam menyusun LKS. Ini berguna agar LKS yang disusun 

tidak menyalahi aturan dan mudah dimengerti oleh siswa. Adapun syarat 

dalam pembuatan LKS yakni syarat didaktik, konstruksi dan teknis. Berikut 

indikator yang harus ada dalam LKS adalah a) judul, b) kompetensi dasar 

yang akan dicapai, c) waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas, d) informasi singkat, e) langkah kerja, f) tugas 

yang harus dilaksanakan, dan g) laporan yang harus dikerjakan. 

 

D. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

1. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran akan berjalan efektif dan menarik memerlukan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan mudah diapahami anak. 

Menurut D.A.Kolb dan Dan Hull dalam Kamariah (2011: 307), “pendekatan 

kontekstual membuat pembelajaran terhubung dengan segala macam 

pengalaman dalam sosial, budaya, konteks fisik dan psikologis”. Malaysia 

Tech Prep National Convention dalam Kamariah (2011: 307) “pembelajaran 

kontekstual berarti pembelajaran yang menggabungkan contoh yang diambil 

dari pengalaman sehari-hari di kehidupan pribadi, sosial dan pekerjaan dan 

yang menyediakan tangan-beton aplikasi bahan yang akan dipelajari”. 

Blanchard, Berns dan Erickson dalam Komalasari (2012: 250) 

mendefinisikan bahwa “pembelajaran kontekstual adalah ajaran dan konsep 

belajar yang membantu dosen untuk mengkorelasikan bahan mengajar dan 

situasi nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara 
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pengetahuan yang mereka miliki dan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga, masyarakat dan warga negara”. 

Pelaksanaan metode pembelajaran kontekstual adalah konsep 

pembelajaran yang dapat membantu dosen dalam berhubungan materi 

pelajaran yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa 

untuk berhubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan 

pelaksanaan dalam kehidupan nyata mereka sebagai anggota dari 

keluarga dan anggota masyarakat. Melalui konsep ini, hasil 

pembelajaran akan sesuai harapan mampu memiliki makna bagi siswa. 

Proses pembelajaran berlangsung secara alami dan itu bukan transfer 

pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Strategi belajar lebih 

diprioritaskan daripada hasil (Depdiknas dalam Rahayu, 2015: 89). 

 

Menurut Ekowati (2015: 82) “pendekatan kontekstual merupakan 

konsep yang membantu guru untuk belajar dan untuk mengasosiasikan situasi 

konten-belajar dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat”. “Dengan 

menggunakan kegiatan praktikum atau eksperimen matematika dalam 

pendekatan kontekstual, itu membantu mereka untuk memahami konsep yang 

lebih baik sebagai konsep experiential learning mengeksplorasi pola siklus 

semua belajar dari pengalaman melalui Refleksi dan Konseptualisasi untuk 

Action dan Pengalaman lanjut” (Kolb dalam Kamariah, 2011: 307). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk 

mengkorelasikan atau menghubungkan antara materi pembelajaran dengan 

dan kehidupan nyata siswa. 
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2. Kelebihan dan Kekurangan CTL 

Tiap-tiap pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tiap 

model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu 

model pembelajaran lebih baik daripada model pembelajaran lainnya sebab 

dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu, misalnya materi pelajaran, tingkat perkembangan 

kognitif siswa dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Keunggulan pembelajaran kontekstual seperti 

yang dikemukakan oleh Sanjaya (2007: 272) adalah sebagai berikut:  

1. Dengan pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas berpikir 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

2. Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar yang bukan 

menghafal, tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. 

3. Kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk meperoleh 

informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

mereka di lapangan.  

4. Materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian 

dari orang lain. 

Disamping keunggulan seperti yang telah disebutkan di atas, 

pembelajaran kontekstual juga memiliki kelemahan. Sanjaya (2007:272) 

mengemukakan kelemahan kontekstual adalah “Penerapan pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan 

dalam konteks pembelajaran. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual juga membutuhkan waktu yang lama”. 
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3. Langkah-langkah CTL 

Menurut Trianto (2009: 111) langkah-langkah penerapan CTL adalah 

sebagai berikut. 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok). 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

4. Komponen-komponen dalam CTL 

Menurut Trianto (2009: 111) Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh 

komponen utama, yaitu: 

a. Konstruktivisme (constructivism) 

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar 

mengajar. 

b. Inkuiri (inquiry) 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan 

sendiri. 



52 
 

c. Bertanya (questioning) 

Aktivitas untuk menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah 

diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui 

siswa. 

d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. 

e. Pemodelan (Modelling) 

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bisa ditiru oleh siswanya. 

f. Refleksi (Reflection) 

Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang 

tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. 

g. Penilaian Autentik (Authentic Assessment) 

Proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan belajar siswa. 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Sihono (2004: 75) 

mengemukakan terdapat tujuh komponen pendekatan kontekstual, yakni: 

a. Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan CTL, 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

yang hasilnya diperluas melalui kontes yang terbatas (sempit) dan tidak 

sekonyong-konyong.  
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b. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan kegiatan inti dari pembelajaran berbasis CTL. 

Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.  

c. Bertanya (Questioning) 

Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk 

mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi 

siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian 

pada aspek yang belum diketahui. 

d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep l e a r n i n g  c o m m u n i t y  menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Ketika seorang 

anak baru belajar meraut pensil dengan peraut elektronik, ia bertanya 

kepada temannya “ Bagaimana caranya?” Tolong dong bantu aku! Lalu 

temannya yang sudah bisa, menunjukkan cara mengoperasikan alat itu. 

Maka kedua anak itu sudah membentuk masyarakat belajar. 

e. Pemodelan (Modelling) 

Dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang dapat ditiru. Model ini berupa cara mengoperasikan sesuatu, 

misalnya mengoperasikan komputer untuk program tertentu, 

mengoperasikan mesin hitung.  
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f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Siswa 

mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan 

baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya. Refleksi merupakan respons terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. 

g. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat 

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran kontekstual 

dapat efektif dengan melibatkan tujuh komponen utama yakni: 1) 

konstruktivisme, mendorong siswa untuk bekerja sendiri, menggali sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 2) inkuiri, menemukan sendiri. 3) 

bertanya, mengembangkan rasa ingin tahu pada siswa. 4) masyarakat belajar, 

membuat siswa bekerja sama dengan orang lain. 5) pemodelan, cara 

melakukan sesuatu. 6) refleksi, melakukan kilas balik atas pengetahuan yang 
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telah diperoleh. 7) penilaian, melakukan penilaian atas pengetahuan yang 

telah diperoleh siswa. 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

1. Behlol (2011: 90) mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

metode kontekstual lebih efektif untuk membuat siswa mendapatkan prestasi 

yang lebih tinggi daripada metode struktural yang hanya memperoleh nilai 

rata-rata atau rendah. 

2. Rahayu (2015: 88), hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebuah suasana 

pembelajaran yang menyenangkan yang memiliki hubungan dengan realita 

dalam kehidupan siswa melalui CTL dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa terutama siswa Fakultas Geografi semester 4. 

3. Ghazivakili (2014: 95), hasil temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara gaya belajar, kemampuan berpikir kritis dan hasil 

akademik. Hal tersebut mengemukakan bahwa ada hubungan yang erat antara 

gaya belajar dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar akademik 

siswa. 

4. Komalasari (2012: 246), hasil temuan menunjukkan bahwa: (1) model 

pembelajaran kontekstual berbasis nilai-nilai hidup secara konseptual dalam 

perkuliahan adalah integrasi nilai-nilai hidup menjadi bahan, metode, media, 

sumber belajar dan mengajar evaluasi konseptual; (2) model pembelajaran 

kontekstual berbasis nilai-nilai hidup dilaksanakan melalui variasi nilai 

pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual (pembelajaran berbasis 

masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, KKN dan 
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pembelajaran berbasis kerja); (3) pelaksanaan model pembelajaran 

kontekstual berbasis nilai-nilai hidup memiliki efek sebesar 26%. Kesimpulan 

pada pengembangan karakter siswa pembelajaran kontekstual berbasis nilai-

nilai hidup merupakan alternatif dari model integrasi pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran universitas. Model ini dapat diterapkan dalam 

mengajar untuk mengembangkan karakter siswa termasuk agama, jujur, 

toleran, wellmannered, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, berkolaborasi dan bertanggung jawa. 

5. Kamariah (2011: 305), hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang 

signifikan pada nilai postes grup CTL dan grup Non CTL. Grup yang 

menggunakan CTL mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada grup yang 

tidak menggunakan CTL. Kesimpulannya adalah pendekatan CTL dapat 

membantu rekayasa statistik siswa pada proses pembelajaran. 

6. Ekowati (2015: 81), hasil penelitian menunjukkan 1) motivasi siswa untuk 

menaati pelajaran terlihat naik dari semangat mereka untuk mencoba dan 

menghitung alat peraga balok manik-manik nomor yang ada dalam proses 

pembelajaran, 2) peningkatan aktivitas siswa diilustrasikan oleh kekompakan 

mereka untuk memecahkan masalah atau kasus yang diberikan dalam 

kelompok mereka, 3) penguasaan konsep juga meningkat dilihat dari nilai 

rata-rata dari kelompok mereka mulai siklus 1 (35,8%), siklus 2 (40,6%) 

sampai dengan 3 siklus (44,12%). 

7. Fauziyah (2014: 149), hasil penelitian menghasilkan perangkat pembelajaran 

yang menunjang pendidikan karakter pada materi pecahan. Hasil validasi 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan layak untuk digunakan dengan 
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kategori cukup valid, praktis, dan efektif. Pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat yang dikembangkan dapat membentuk karakter jujur, disiplin, dan 

bertanggung jawab. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, perangkat 

pembelajaran matematika yang dikembangkan pada uji coba terbatas dan uji 

coba lapangan menunjukkan peningkatan karakter siswa di setiap pertemuan. 

8. Yusuf (2013: 189), hasil penelitian menunjukkan (1) media laboratorium 

virtual model presentasi dan tutorial pada materi radiasi benda hitam, efek 

fotolistrik, dan efek Compton diperoleh hasil valid dan reliabel; (2) perangkat 

pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku 

Bacaan Peserta Didik (BBPD), dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 

selain dibuat dalam bentuk hardcopy, juga softcopy autorun CD yang 

dilengkapi link ke beberapa website; (3) aktivitas peserta didik di atas 80%, 

menunjukkan pembelajaran yang dilakukan mampu mengaktifkan peserta 

didik. 

9. Bandele (2015: 70) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat siswa dan 

kesan kepedulian paketnya positif sedangkan sebagian besar siswa lebih suka 

menggunakan paket dan menyarankan kepada teman untuk digunakan. 

Mengingat implikasi temuan, disarankan agar penelitian mengenai desain dan 

pengembangan paket dan pemanfaatan pendidikan komputer ke dalam kelas 

harus didorong, sementara paket komputer seperti MATLAB dan yang 

lainnya harus disediakan untuk semua subjek lainnya. Hal tersebut 

membuktikan bahwa penelitian dan pengembangan suatu bahan ajar sangat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. 
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10. Zafarjam (2015: 178), hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan Litbang 

telah berperan signifikan di lembaga penelitian. Juga disimpulkan bahwa 

sebagian besar pemegang saham dewan Litbang melakukan tanggung jawab 

mereka dengan baik dan berkontribusi baik dalam proses penelitian dan 

pengembangan universitas. Disarankan agar pusat Litbang harus ditetapkan 

wajib di semua universitas di sektor publik. Peran dan tanggung jawab semua 

personil dewan Litbang harus diberi prespekifikasi untuk kontribusi mereka 

yang lebih baik di universitas. 

 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, dapat diperoleh informasi 

bahwa penelitian yang menggunakan metode kontekstual dapat mempengaruhi 

kemampuan belajar anak yang akan berdampak pada hasil belajar anak yang 

meningkat. Penelitian yang menggunakan R&D juga memeroleh hasil yang baik 

dalam meningkatkan suatu kinerja atau suatu sasaran penelitian yang diinginkan. 

Dan dapat ditarik kesimpulan juga bahwa kemampuan berpikir kritis anak akan 

mempengaruhi hasil belajar akademik anak. Hal tersebut terlihat dari penelitian 

yang telah dilaksanakan sebelumnya berhasil, dan mengalami peningkatan pada 

masing-masing variabel.  

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dari peneliti berupa input (kondisi awal), dan output (kondisi 

akhir) kondisi awal yang menjadi sebab dilaksanakannya penelitian ini adalah 

terdapat masalah dalam pembelajaran MTK pada saat pembelajaran berlangsung, 

yakni:1) Kurangnya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, 
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sumber belajar yang digunakan masih terbatas dan belum sesuai dengan 

kebutuhan siswa, 2) Bahan latihan untuk siswa menggunakan LKS yang belum 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, 3) Guru belum mengaplikasikan 

model pembelajaran yang menyenangkan, guru hanya mengandalkan buku cetak, 

pembelajaran yang monoton, dimana siswa hanya membaca, mencatat, dan 

mendengarkan penjelasan guru, 4) Siswa yang masih sulit mengungkapkan 

pendapat dan membuat kesimpulan, siswa masih kesulitan dalam membuat 

kalimat dengan bahasa yang tepat, khas, dan unik. Siswa juga masih malu-malu 

dan takut untuk bertanya kepada guru atau temannya, 5) Rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran yang dibuktikan dengan persentase siswa yang 

mencapai KKM, yaitu 33%. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

dilakukan penelitian pengembangan LKS berbasis contextual teaching and 

learning (CTL). Di dalamnya terdapat tahapan langkah-langkah apabila 

dilaksanakan secara baik maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar siswa. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan saintifik, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, 2) guru membagi siswa menjadi berkelompok, 

3) guru memberi soal dan latihan yang sudah ada dalam LKS berbasis 

kontekstual, 4) siswa mengamati penjelasan dan permasalahan dalam soal, 5) 

siswa mengajukan pertanyaan kepada guru seputar materi, 6) siswa 

mengumpulkan informasi dengan berdiskusi, 7) siswa mengasosiasikan/mengolah 

informasi, 8) siswa mengomunikasikan hasil dari diskusi. Oleh sebab itu, peneliti 

mencoba mendesain sebuah bahan ajar cetak LKS yang berbasis kontekstual 
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untuk mengatasi masalah kurangnya sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakter siswa. 

Output yang diharapkan adalah produk LKS berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan uraian-uraian di 

atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir 

1. Kurangnya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, sumber 

belajar yang digunakan masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan siswa. 

2. Bahan latihan untuk siswa menggunakan LKS yang belum sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

3. Guru belum mengaplikasikan model pembelajaran yang menyenangkan, guru hanya 

mengandalkan buku cetak, pembelajaran yang monoton, dimana siswa hanya 

membaca, mencatat, dan mendengarkan penjelasan guru. 

4. Siswa yang masih sulit mengungkapkan pendapat dan membuat kesimpulan, siswa 

masih kesulitan dalam membuat kalimat dengan bahasa yang tepat, khas, dan unik. 

Siswa juga masih malu-malu dan takut untuk bertanya kepada guru atau temannya. 

5. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dibuktikan dengan 

persentase siswa yang mencapai KKM, yaitu 33%. 
 

 

1. LKS berbasis contextual teaching and learning 

2. LKS menarik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

3. LKS efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

Bahan ajar 

LKS 

Model Pembelajaran 

Contextual Teaching 

and Learning 

Mengembangkan LKS berbasis contextual 

teaching and learning untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: “Apabila ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa 

sebelum menggunakan LKS berbasis contextual teaching and learning dan 

sesudah menggunakan LKS berbasis contextual teaching and learning yang 

ditandai dengan peningkatan nilai hasil belajar siswa, maka pengembangan LKS 

berbasis contextual teaching and learning efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Ho : µ1 = µ2 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis yang 

terlihat dari nilai hasil belajar siswa yang menggunakan LKS 

berbasis contextual teaching and learning dengan siswa yang 

tidak menggunakan LKS berbasis contextual teaching and 

learning. 

Ha : µ1 ≠ µ2 Ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis yang 

terlihat dari nilai hasil belajar siswa yang menggunakan LKS 

berbasis contextual teaching and learning dengan siswa yang 

tidak menggunakan LKS berbasis contextual teaching and 

learning. 

Keterangan: 

µ1  : rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen 

µ2  : rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Dunia pendidikan dan pembelajaran khususnya, penelitian pengembangan 

atau disebut Research and Development (R&D) memfokuskan kajiannya pada 

metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan 

suatu produk tertentu, produk misalnya media, dan juga proses. Menurut OECD 

(dalam Zafarjam, 2015: 179), “definisi dari dua komponen dari R & D adalah: 

penelitian ini adalah pekerjaan eksperimental atau teoritis yang dilakukan 

terutama untuk memperoleh pengetahuan baru dasar yang mendasari fenomena 

dan fakta-fakta yang dapat diamati”. 

Trott (dalam Chamsuk, 2015: 445) mengatakan bahwa “penelitian dan 

pengembangan (R & D) adalah suatu proses di mana kita belajar dan belajar dan 

kemudian menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki atau 

mengembangkan hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik”. 

Menurut Borg &Gall (dalam Setyosari, 2013:222) “pengertian penelitian 

dan pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah penelitian 

atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian 

atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian 

produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan 

temuan-temuan tersebut, melakukan uji lapangan sesuai dengan latar 

dimana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil 

ujian lapangan”. 
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Menurut Seels & Richey (dalam Setyosari, 2013:223) “pengembangan 

berarti kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan 

mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus 

memenuhi kreteria konsistensi dan keefektifan secara internal”. Menurut Sanjaya 

(2014:129) “Penelitian dan pengembangan adalah proses pengembangan dan 

validasi produk pendidikan”.  

Menurut Sugiyono (2015:35) Penelitian dan pengembangan atau dalam 

bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan adalah suatu penelitian untuk mengembangkan suatu produk 

dengan proses menjabarkan spesifikasi produk, yang memusatkan pada analisis 

kebutuhan dan keefektifan untuk menghasilkan sebuah produk yang lebih baik. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model Research and Development 

(R&D) Borg dan Gall. Penelitian Pengembangan tersebut memiliki langkah-

langkah berikut (dalam Sugiyono, 2015:35): 1) penelitian dan pengumpulan data 

(research and information collecting), 2) perencanaan (planning), 3) 

pengembangan draf produk (develop preliminary form of product), 4) Validasi 

Desain (Desk Evaluation), 5) merevisi hasil uji coba (main product revision), 6) 

uji coba lapangan (main field testing), 7) penyempurnaan produk hasil uji 

lapangan (operational product revision), 8) uji pelaksanaan lapangan (operational 

field testing), 9) penyempurnaan produk hasil (final product revision), dan 10) 

diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation). 
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B. Prosedur atau Langkah-Langkah Penelitian 

Pengembang melakukan beberapa langkah dalam tahap perencanaan, 

langkah-langkah yang dilakukan adalah merencanakan produk yang akan 

dihasilkan dan merancang proses pengembangan juga uji coba produk. Rencana 

penelitian pengembangan menggunakan model pengembangan Borg & Gall ini 

dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Langkah-langkah rencana pengembangan R&D (adaptasi dari Borg & 

Gall dalam Sugiyono, 2015: 35) 
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Bagan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengumpulan data 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian, peneliti 

mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan siswa, 

kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran serta 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, serta 

media yang digunakan siswa, siswa yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas yang ada di LKS. 

Data dan informasi diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

penelusuran dokumen. Setelah melaksanakan wawancara, observasi, dan 

penelusuran dokumen diperoleh masalah-masalah dan kendala yang terjadi 

dalam pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Nunggalrejo 

Kecamatan Punggur. Melalui proses observasi, diperoleh informasi bahwa 

LKS yang digunakan siswa masih belum sesuai dengan kebutuhan siswa, bagi 

siswa yang berkemampuan biasa, LKS dianggap memiliki sedikit materi, 

sehingga untuk menjawab soal, siswa harus menggunakan buku paket, dan 

bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi, LKS dianggap 

membosankan, karena isi LKS yang hanya memuat soal-soal teori dengan 

minimnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa. Hal tersebut yang 

menyebabkan perlu dilakukannya pengembangan pada LKS yang digunakan 

siswa, agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki kemampuan berpikir yang 

lebih tinggi. 
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Rendahnya hasil belajar siswa juga yang memicu dilakukannya 

penelitian pengembangan ini. Berdasarkan penelusuran dokumen, terlihat 

bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran, dan 

hanya sedikit siswa yang tuntas namun dengan kriteria yang sangat minim, 

dimana siswa masih kesulitan dalam menyimpulkan hasil diskusi, siswa 

masih kesulitan membuat kalimat yang tepat, khas, dan unik. 

2. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti membuat tujuan dari pengembangan produk. 

Peneliti menggunakan materi yang mengalami kesulitan dalam 

pelaksanaannya, yakni dalam KI dan KD sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelas IV Semester 2, Tema 

Cita-Citaku, Subtema 1 Aku dan Cita-Citaku. 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, 

menjalankan dan 

menghargai ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, 

dan tetangganya. 

3. Memahami 

pengetahuan faktual 

dengan cara 

mengamati dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan 

bendabenda yang 

dijumpainya di rumah, 

di sekolah dan tempat 

bermain. 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang 

jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya 

Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya 

dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata 

baku 

3.2 Menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan 

pancaindera serta penggunaan alat teknologi modern 

dan tradisional dengan bantuan guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

3.3 Menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-

jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan 

koperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil 

pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, 

dan cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan memilah kosakata baku 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk 

tentang pemeliharaan pancaindera serta penggunaan alat 

teknologi modern dan tradisional secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku 

4.3 Mengolah dan menyajikan teks wawancara tentang jenis-

jenis usaha dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan 

koperasi secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan 

dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak 

sehat, dan dalam 

tindakan yang 

mencerminkan 

perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 

SBdP 

3.1 Mengenal karya dua dan tiga dimensi berdasarkan 

pengamatan 

3.4 Mengetahui berbagai alur cara dan pengolahan media 

karya kreatif 

4.1 Menggambar berdasarkan tema 

4.2 Membuat karya seni kolase dengan berbagai bahan di 

lingkungan sekitar 

 

PPKn 

3.1 Memahami makna dan keterkaiatan simbol-simbol sila 

Pancasila dalam memahami Pancasila secara utuh 

3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam 

kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat 

3.3 Memahami manfaat keberagaman karakteristik individu di 

rumah, sekolah dan masyarakat 

4.1 Mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah 

dan sekolah dari sudut pandang kelima simbol Pancasila 

sebagai satu kesatuan yang utuh 

4.2 Melaksanakan kewajiban sebagai warga di lingkungan 

rumah, sekolah dan masyarakat 

4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di 

lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat 

 

MATEMATIKA 

3.15 Mengenal sifat dari garis parallel 

4.9 Mengembangkan, dan membuat berbagai pola numerik 

dan geometris 

 

IPA 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

4.6 Menyajikan laporan tentang sumber daya alam dan 

pemanfaatannya oleh masyarakat 

 

IPS 

3.4 Memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan 

sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat 

sekitar 

4.4 Mendeskripsikan kehidupan manusia dalam kelembagaan 

sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya di masyarakat 

sekitar 

 

PJOK 

3.5 Memahami konsep kombinasi pola gerak dasar dominan 

statis dan dinamis untuk membentuk keterampilan/ 

teknik dasar senam (seperti: handstand, kayang, meroda, 

dsb). 

4.5 Mempraktikkan kombinasi pola gerak dasar dominan 

statis dan dinamis untuk membentuk keterampilan/ 

teknik dasar senam (seperti: handstand, kayang, meroda, 

dsb). 
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Kemudian peneliti mengembangkan LKS berbasis kontekstual. Diharapkan 

dengan pengembangan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan hasil 

belajar siswa. 

a. Menentukan Sasaran Pengguna Produk Tersebut  

Produk pengembangan ini ditujukan kepada para siswa dan guru kelas IV. 

Siswa pada sasaran pengembangan ini merupakan siswa kelas IV SD N 1 

Nunggalrejo yang berjumlah 21 siswa. Sementara itu, guru sebagai 

sasaran pengembangan ini adalah Guru Kelas IV SD. 

b. Tahap persiapan 

Dalam tahap persiapan peneliti melakukan beberapa persiapan sebelum 

dilakukannya penelitian dan pengembangan, diantaranya: (1) Menentukan 

subjek penelitian; (2) memberikan surat izin penelitian pada sekolah yang 

akan dijadikan tempat penelitian; (3) Melakukan pra-survey ke sekolah 

untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan peserta didik, kegiatan 

pembelajaran, dan juga informasi lain yang berkaitan dengan penelitian, 

sebagai pendahuluan yang berupa analisis: (4) Menyiapkan telaah silabus 

untuk menentukan perkiraan waktu pelaksanaan penelitian; (5) 

Mengembangkan LKS berbasis kontekstual yang berupa modul 

berdasarkan dari buku-buku yang digunakan di sekolah. (6) Membuat 

instrumen penelitian berupa angket. 
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3. Pengembangan draf produk  

Komponen-komponen yang terintegrasi kedalam produk merupakan bentuk 

fisik dari produk pengembangan. Komponen-komponen produk ini telah 

pengembang paparkan dalam wujud spesifikasi produk pengembangan. 

Pengembang membuat gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, 

membuat cerita-cerita yang sesuai dengan materi, dan ilustrasi. 

4. Validasi Desain Produk 

Tahap ini bahan ajar yang telah dikembangkan diujikan kepada para ahli 

untuk mengoreksi kelayakan produk yang telah dikembangkan. Ahli tersebut 

diantaranya, ahli bahasa terdiri dari tiga validator, ahli desain bahan ajar 

terdiri dari tiga validator, dan ahli pembelajaran matematika tiga validator. 

Kemudian saran-saran dari validator digunakan sebagai panduan revisi bahan 

ajar. 

5. Uji coba kelompok kecil 

Setelah bahan ajar melalui proses validasi maka selanjutnya dilakukan uji 

coba pada kelompok kecil (small group). Pada uji kelompok kecil ini 

dilakukan oleh 22 orang peserta didik yang bukan subjek penelitian. 

Kemudian peserta didik dianjurkan untuk mengomentari bahan ajar yang 

telah disediakan di kolom khusus yang terdapat di angket. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui kebutuhan peserta didik atas LKS yang berbentuk buku ini, 

selanjutnya dilakukan revisi kembali. 

6. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan 

Setelah dilakukan uji coba lapangan/uji coba kelompok kecil kemudian 

produk direvisi kembali. 



70 
 

7. Uji coba lapangan 

Selanjutnya adalah uji lapangan, pada tahap ini produk diujicobakan pada dua 

kelas dengan jumlah siswa 43 siswa, kemudian hasil belajar dihitung dan 

siswa diminta untuk merespon produk yang telah digunakan 

8. Revisi hasil uji coba 

Produk yang telah diujicobakan pada kelompok besar selanjutnya direvisi 

untuk penyempurnaan produk hasil. 

 

C. Desain Pengembangan 

Desain pada penelitian pengembangan menggunakan desain eksperimen One 

group pretest-posttest design, dengan penjelasan yakni desain ini terdiri dari satu 

kelompok eksperimen tanpa adanya kelas kontrol, desain ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil pretest dengan hasil posttest pada kelas yang diujicobakan. 

O1 X O2 

KETERANGAN: 

O1 : Pengukuran nilai pretest 

X : perlakukan 

O2 : Pengukuran nilai posttest 

 

Sebelum menggunakan produk, kelas uji coba diberikan soal pretes dan setelah 

menggunakan produk kemudian diberikan soal postes. Jumlah soal pretes dan 

postes adalah 25 soal. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definnisi operasional varibel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas 

Varibel bebas disebut juga varibel stimulus atau masukan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam lingkungannya yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

hasil. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS 

berbasis contextual teaching and learning, yaitu suatu bahan ajar berbentuk 

lembar kerja siswa yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi 

pelajaran. LKS terdiri dari unsur judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar 

atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan 

penilaian. LKS tersebut diimplementasikan dengan memadukan pendekatan 

kontekstual, yaitu siswa memahami materi dan menyelesaikan masalah 

dengan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan siswa sehari-hari dengan panduan LKS 

secara individu ataupun kelompok. Sebelum LKS diimplementasikan kepada 

siswa atau diujicobakan LKS tersebut divalidasi terlebih dahulu oleh para 

ahli. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah suatu variabel respon atau 

hasil. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa untuk memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah. Kemampuan berpikir kritis tersebut dapat diukur dari hasil 

belajar siswa sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS 
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berbasis contextual teaching and learning dan hasil belajar setelah 

menggunakan LKS berbasis contextual teaching and learning. 

Berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan LKS 

berbasis contextual teaching and learning, maka akan diperoleh hasil 

kemenarikan pengembangan LKS berbasis contextual teaching and learning. 

Begitu pula berdasarkan hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS 

berbasis contextual teaching and learning, maka akan diperoleh hasil 

keefektifan pengembangan LKS berbasis contextual teaching and learning. 

 

E. Validasi Desain Produk 

1. Desain uji coba produk 

Pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan tiga jenis uji coba yaitu 

uji perseorangan/validasi, uji kelompok kecil (small group), dan uji coba 

lapangan (field test). Produk yang dikembangkan ini berbentuk buku LKS 

yang akan diuji dan dikoreksi oleh para ahli oleh validator. Instrumen validasi 

yang digunakan antara lain, analisis kebutuhan bahan ajar LKS, Kesesuaian 

LKS dengan syarat-syarat pembuatan LKS (didaktik, konstruksi, dan teknis). 

2. Subjek Coba 

Subjek coba dalam penelitian pengembangan ini adalah Ahli materi, Ahli 

Media Pembelajaran, Guru kelas IV dan Siswa Kelas IV SD Negeri 1 

Nunggalrejo. Kriteria setiap subjek coba dalam pengembangan ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 
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a. Ahli Materi 

Ahli isi atau materi dalam pengembangan ini didasarkan pada kriteria-

kriteria berikut: 

1) Memiliki latar belakang pendidikan keSDan, memiliki jenjang sebagai 

doktor (S3). 

2) Menguasai bidang keilmuan dan pengalaman dalam mengajarkan 

bidang keilmuan tersebut, bidang keilmuan ini adalah dalam Bidang 

ke SDan.  

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka ahli isi yang ditentukan dalam 

pengembangan ini adalah Dosen Universitas Lampung. 

b. Ahli media pembelajaran 

Ahli desain pembelajaran dalam pengembangan ini didasarkan pada 

kriteria-kriteria berikut:  

1) Memiliki latar belakang pendidikan di bidang Teknologi 

Pembelajaran, memiliki jenjang sebagai doktor (S3). 

2) Memiliki keahlian tentang bagaimana merancang atau mendesain 

bahan ajar maupun media pembelajaran  

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka ahli desain pembelajaran 

dalam pengembangan ini adalah Dosen Universitas Lampung. 

c. Guru Kelas 

Penetapan guru kelas sebagai subjek coba, didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan berikut:  

1) Guru kelas secara langsung akan menggunakan produk yang akan 

dikembangkan dalam mengajar nantinya.  
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2) Guru kelas menguasai penuh tentang karakteristik siswa, bagaimana 

siswa belajar dan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam belajar, 

sehingga produk bahan ajar berbasis kontekstualyang dikembangkan 

diharapkan sesuai dengan karakteristik siswa pada tempat 

pengembangan. 

 

F. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri yang berada 

di kecamatan Punggur, dengan tiga sekolah, yaitu SD Negeri 1 Nunggalrejo, SD 

Negeri 2 Badran Sari, dan SD Negeri 1 Tanggulangin dengan jumlah siswa 123 

orang. Berikut adalah tabel rincian jumlah siswa kelas IV ketiga SD tersebut. 

 

Tabel 3.2 Data populasi siswa kelas IV di tiga sekolah 

Nama Sekolah Jumlah siswa 
Keterangan 

L P 

SD Negeri 1 Nunggalrejo 43 17 26 

SD Negeri 2 Badran Sari 40 18 22 

SD Negeri 1 Tanggulangin 41 14 27 

Jumlah 123 49 75 

Sumber: data hasil observasi 

Berdasarkan data pada tabel di atas, peneliti menentukan sampel dalam 

penelitian ini dengan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang dimaksud dalam pengambilan 

sampel adalah hasil dari observasi ketiga sekolah yang menunjukkan bahwa 

sekolah yang dijadikan sampel merupakan sekolah yang memeroleh nilai hasil 

belajar siswa yang paling kecil dari sekolah lainnya, sehingga peneliti tertarik 

untuk memperbaiki nilai yang lebih rendah menjadi meningkat dan lebih baik. 

Peneliti mengambil sampel untuk uji coba lapangan adalah siswa kelas IV SD 
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Negeri 1 Nunggalrejo yang berjumlah 43 orang. Jumlah sampel secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.3 Data sampel siswa kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo 

Kelas IV A IV B 

Jumlah siswa 22 21 

Total 43 

Sumber: Arsip SD Negeri 1 Nunggalrejo 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes dan nontes, 

berikut rinciannya. 

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan 

data 

Data yang diukur Keterangan 

Non tes (observasi) Validasi ahli, respon 

pengguna 

Dilakukan saat proses 

pembelajaran dan diakhir 

pembelajaran 

Tes (pretes dan 

posttes) 

Kemampuan berpikir 

kritis siswa dan Hasil 

belajar siswa 

Dilakukan di awal dan di akhir 

pembelajaran 

 

1. Teknik non tes 

Teknik non tes merupakan prosedur atau cara untuk mengumpulkan data 

validasi produk LKS, respon siswa terhadap produk LKS selama proses 

pembelajaran. 

2. Teknik tes 

Teknik ini digunakan untuk memeroleh data efektifitas LKS, dengan 

menggunakan instrumen soal pretes dan posttes yang merupakan prosedur 

atau cara untuk mengumpulkan data kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diukur dari hasil belajar siswa. 
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H. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan soal tes dan non-tes. 

1. Tes 

Tes tertulis berupa tes pilihan ganda dan uraian, bertujuan untuk menjaring 

data pemahaman konsep siswa pada pembelajaran. Tes ini dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu awal tes (pretest) dan akhir (posttest). Pretest 

digunakan untuk melihat kondisi awal subyek penelitian.  

Hasil tes akan dihitung gain yang dinormalisasikan (G). 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen hasil belajar siswa 

Mata 

pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

butir 

soal 

Jml 

soal 

Bahasa 

Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks 

laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, 

energi panas, bunyi, dan 

cahaya dengan bantuan 

guru dan teman dalam 

bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

1. Memilih dan memilah 

kosakata baku. 

2. Menafsirkan 

informasi dari teks. 

 
PG/1,

2 
2 

3.2 Menguraikan teks instruksi 

tentang pemeliharaan 

pancaindera serta 

penggunaan alat teknologi 

modern dan tradisional 

dengan bantuan guru dan 

teman dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis 

dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

1. Menafsirkan jenis-

jenis pekerjaan 

berdasarkan 

pengamatan. 

2. Menganalisis 

kegiatan wawancara  

PG/3,

4 
2 

3.3 Menggali informasi dari teks 

wawancara tentang jenis-

jenis usaha dan pekerjaan 

serta kegiatan ekonomi 

dan koperasi dengan 

bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku. 

1. Mengaitkan kegiatan 

wawancara dengan 

sikap yang 

dibutuhkan. 

2. Mencirikan kegiatan 

wawancara. 

PG/5,

7 
2 

4.1 Mengamati, mengolah, dan 

menyajikan teks laporan 

hasil pengamatan tentang 

gaya, gerak, energi panas, 

bunyi, dan cahaya dalam 

1. Memilih jenis 

pekerjaan 

berdasarkan 

informasi dari teks 

bacaan. 

PG/8,

15 
2 
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Mata 

pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

butir 

soal 

Jml 

soal 

bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

2. Menghubungkan 

informasi dari jenis 

pekerjaan dan hasil 

yang diperoleh. 

4.2 Menerangkan dan 

mempraktikkan teks 

arahan/petunjuk tentang 

pemeliharaan pancaindera 

serta penggunaan alat 

teknologi modern dan 

tradisional secara mandiri 

dalam bahasa Indonesia 

lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah 

kosakata baku. 

1. Memunculkan 

informasi yang 

dimiliki ke dalam 

teks. 

2. Memperjelas 

informasi ke dalam 

teks dengan 

menggunakan 

kosakata yang baku. 

ESAI

/1,2 
2 

4.3 Mengolah dan menyajikan 

teks wawancara tentang 

jenis-jenis usaha dan 

pekerjaan serta kegiatan 

ekonomi dan koperasi 

secara mandiri dalam 

bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan 

memilah kosakata baku. 

1. Menguraikan sebuah 

informasi ke dalam 

teks dengan 

menggunakan kosa 

kata baku dan kata 

sambung dengan 

tepat. 

2. Merasionalkan 

informasi yang 

diperoleh ke dalam 

teks bacaan 

ESAI

/3,4 
2 

SBdP 

 

3.1 Mengenal karya dua dan 

tiga dimensi berdasarkan 

pengamatan. 

1. Merinci bahan-bahan 

yang digunakan 

dalam kolase. 

PG/1

2 
1 

3.4 Mengetahui berbagai alur 

cara dan pengolahan 

media karya kreatif. 

1. Memprediksi bahan-

bahan yang dapat 

digunakan dalam 

karya seni. 

PG/1

2 
1 

4.1 Menggambar berdasarkan 

tema 

 

1. Menguraikan 

pemanfaatan barang 

bekas dalam karya 

seni  dan kehidupan 

sehari-hari. 

ESAI

/4 
1 

4.2 Membuat karya seni kolase 

dengan berbagai bahan di 

lingkungan sekitar. 

1. Merinci pengolahan 

media kreatif. 
ESAI

/5 
1 

PPKn 3.1 Memahami makna dan 

keterkaiatan simbol-

simbol sila Pancasila 

dalam memahami 

Pancasila secara utuh 

 

1. Menilai perilaku dan 

sikap dalam rumah 

dan lingkungan 

2. Menafsirkan makna 

dan keterkaitan 

simbol-simbol 

pancasila dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

PG/3,

6 
2 

3.2 Memahami hak dan 

kewajiban sebagai warga 

dalam kehidupan sehari-

hari di rumah, sekolah dan 

1. Mengaitkan 

hubungan dari 

perilaku dengan 

lingkungan. 

ESAI

/9 
1 
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Mata 

pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

butir 

soal 

Jml 

soal 

masyarakat 

3.3 Memahami manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu di rumah, sekolah 

dan masyarakat 

1. Memilih manfaat 

dalam berperilaku. 
PG/8 1 

4.1 Mengamati dan 

menceritakan perilaku di 

sekitar rumah dan sekolah 

dari sudut pandang kelima 

simbol Pancasila sebagai 

satu kesatuan yang utuh. 

1. Mengkritisi perilaku 

manusia dan 

kewajibannya 

sebagai masyarakat 

dan warga negara. 

ESAI

/9 
1 

4.2 Melaksanakan kewajiban 

sebagai warga di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan masyarakat 

 

1. Merinci kewajiban 

manusia dalam 

lingkungannya 

2. Menguraikan 

kewajiban manusia 

dalam lingkungan. 

ESAI

/10 
1 

4.3 Bekerjasama dengan teman 

dalam keberagaman di 

lingkungan rumah, sekolah, 

dan masyarakat 

1. Menilai perilaku 

manusia dengan 

manfaat nya dalam 

masyarakat dan 

lingkungan. 

ESAI

/9 
1 

Matemati

ka  

3.15 Mengenal sifat dari garis 

parallel 

 

1. Menafsirkan sifat dari 

garis paralel. 

2. Menafsirkan sifat dan 

garis berpotongan. 

PG/9,

13 
2 

4.9 Mengembangkan, dan 

membuat berbagai pola 

numerik dan geometris 

 

1. Menguraikan sifat 

dari garis paralel. 

2. Menguraikan sifat 

dari garis 

berpotongan. 

3. Membuktikan sifat 

garis sejajar. 

4. Membuktikan sifat 

garis berpotongan. 

ESAI

/7,8 
2 

IPA 3.7 Mendeskripsikan hubungan 

antara sumber daya alam 

dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat 

 

1. Menafsirkan 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan lingkungan, 

teknologi, dan 

masyarakat. 

2. Menyeleksi sumber 

daya alam hayati dan 

non hayati. 

3. Menganalisis 

manfaat sumber daya 

alam. 

PG/1

0,14 

ESAI

/3 

3 

4.6 Menyajikan laporan tentang 

sumber daya alam dan 

pemanfaatannya oleh 

masyarakat 

 

1. Menguraikan sumber 

daya alam dan 

pemanfaatannya oleh 

masyarakat. 

2. Merinci sumber daya 

alam dan 

manfaatnya. 

ESAI

/4,5,9 
3 
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Mata 

pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

No. 

butir 

soal 

Jml 

soal 

3. Mendeteksi 

pemanfaatan sumber 

daya alam dan 

akibatnya. 

IPS 3.4 Memahami kehidupan 

manusia dalam 

kelembagaan sosial, 

ekonomi, pendidikan, dan 

budaya di masyarakat 

sekitar 

 

1. Mengidentifikasi 

kelembagaan budaya 

yang ada di 

masyarakat 

setempat. 

2. Menjelaskan peranan 

kelembagaan budaya 

di lingkungan 

masyarkat setempat. 

3. Menceritakan sebuah 

kelembagaan sosial 

yang ada di 

mayarakat 

ESAI

/2 
1 

4.4 Mendeskripsikan kehidupan 

manusia dalam 

kelembagaan sosial, 

pendidikan, ekonomi, dan 

budaya di masyarakat 

sekitar 

 

1. Menjelaskan peranan 

kelembagaan sosial 

di lingkungan 

masyarakat 

2. Menguraikan 

kegiatan pekerjaan 

dan hasilnya. 

3. Mengaitkan antara 

cita-cita dengan 

kehidupan manusia. 

PG/1

5 

ESAI

/1,2 

3 

PJOK 3.5 Memahami konsep 

kombinasi pola gerak dasar 

dominan statis dan dinamis 

untuk membentuk 

keterampilan/ teknik dasar 

senam (seperti: handstand, 

kayang, meroda, dsb). 

1. Menguraikan jenis 

senam. 

2. Menafsirkan gerak 

dasar dalam senam. 

 

PG/1

1 

ESAI

/6 

2 

4.5 Mempraktikkan kombinasi 

pola gerak dasar dominan 

statis dan dinamis untuk 

membentuk keterampilan/ 

teknik dasar senam 

(seperti: handstand, 

kayang, meroda, dsb). 

1. Menganalisis gerak 

dasar dalam senam. 

ESAI

/6 
1 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi kemampuan berpikir siswa 

Aspek Indikator 

A Mengetahui masalah yang ditemukan 

B Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-

masalah 

C Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan 

D Membedakan antara fakta, non fakta dan pendapat 

E Membedakan antara kesimpulan definitive dan sementara 

F Membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan 

G  Membuat keputusan/kesimpulan 

H  Mengidentifikasi sebab dan akibat 

I  Mempertimbangkan wawasan/pendapat lain 

J  Menguji pertanyaan yang dimiliki 

K  Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas. 

 

2. Nontes 

Instrumen nontes berupa lembar penilaian LKS. Kisi-kisi instrumen nontes 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen penilaian kelayakan isi 
Jenis 

Instrumen 
Indikator 

Format 

penilaian 

kelayakan isi 

1. Materi yang disajikan dalam LKS sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi dasar. 

3. Kegiatan yang dilakukan dalam LKS mempunyai tujuan yang jelas. 

4. Kegiatan yang dilakukan siswa dalam LKS memacu keaktifan siswa. 

 

Tabel 3.8 Kisi-kisi instrumen penilaian aspek kebahasaan 
Jenis 

Instrumen 
Indikator 

Format 

penilaian 

aspek 

kebahasaan 

1. Kalimat yang digunakan dalam LKS sederhana, jelas, dan mudah 

dipahami. 

2. Bahasa yang digunakan dalam LKS sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. 

3. Bahasa yang digunakan dalam LKS komunikatif dan interaktif. 

 

Tabel 3.9 Kisi-kisi instrumen penilaian aspek penyajian 
Jenis Instrumen Indikator 

Format penilaian 

aspek penyajian 

1. Penyajian LKS dilakukan secara sistematis 

2. Penyajian LKS dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi 

3. Penyajian LKS menuntun siswa untuk menggali informasi 

4. Penyajian LKS dilengkapi dengan pembuatan cover yang menarik 

5. Penyajian LKS dapat menarik perhatian dan minat siswa. 
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Tabel 3.10 Kisi-kisi kesesuaian LKS dengan syarat pembuatan LKS  
Syarat 

pembuatan 

LKS 

Kriteria Indikator 

DIDAKTIK LKS bersifat 

universal 

1. Materi dalam LKS dapat dipahami siswa yang 

lamban, sedang, dan pandai 

2. Pertanyaan dalam LKS sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa kelas IV 

LKS menekankan 

pada proses 

penemuan konsep 

1. Langkah-langkah pembelajaran dalam LKS 

disusun secara sistematis untuk membantu siswa 

menemukan konsep 

2. Kegiatan dalam LKS merangsang kemampuan 

siswa untuk berpikir ilmiah 

LKS mengajak 

siswa aktif dalam 

proses 

pembelajaran 

1. Kegiatan dalam LKS merangsang siswa untuk 

aktif mengajukan pertanyaan 

2. Kegiatan dalam LKS menuntut siswa untuk 

mempresentasikan hasil kerja siswa 

LKS 

mengembangkan 

pada kemampuan 

berpikir kritis 

1. Kegiatan pembelajaran menjadikan siswa 

mampu berkomunikasi menyampaikan ide 

gagasan sesama anggota kelompok 

2. Kegiatan pembelajaran menjadikan siswa 

mampu berkomunikasi menyampaikan ide 

gagasan antar kelompok. 

3. Kegiatan dalam LKS menjadikan siswa berpikir 

kritis dalam memecahkan masalah 

KONTRUK

SI 

Penggunaan Bahasa 1. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak 

2. Bahasa yang digunakan dalam LKS efektif 

(tidak bermakna ganda) 

Penggunaan 

kalimat LKS 

1. Kalimat yang digunakan dalam LKS efektif 

tidak bermakna ganda 

2. Kalimat dalam LKS mudah dipahami siswa 

Kesukaran dan 

kejelasan LKS 

1. Tingkat kesukaran LKS sesuai dengan tuntutan 

indikator 

2. Pertanyaan dalam LKS jelas 

3. Materi dalam LKS jelas. 

TEKNIS Tulisan 1. Huruf yang digunakan jelas 

2. Menggunakan kalimat pendek 1-10 kata dalam 

satu baris 

3. Ukuran huruf dengan gambar serasi 

Gambar  1. Gambar dalam LKS jelas 

2. Gambar dalam LKS menarik 

3. Gambar dalam LKS sesuai dengan materi 

pelajaran 

Penampilan LKS 1. Desain cover LKS menarik 

2. Penampilan LKS setiap bab atau bagian baru 

diperkenalkan dengan cara yang berbeda 

sehingga tidak membosankan 

3. Format penyusunan LKS memuat seluruh unsur 

LKS, seperti judul, KI, KD, indikator, tujuan 

pembelajaran, petunjuk penggunaan LKS, 

materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan 

dalam LKS, dan kesimpulan. 
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Tabel 3.11 Rubrik penilaian LKS 
Angka Kriteria 

1 Kurang, LKS tidak memenuhi indikator 

2 
Cukup, LKS sudah mencakup indikator, namun sangat dasar lebih baik jika 

direvisi ulang. 

3 Baik, LKS sudah mencakup indikator namun masih butuh penyempurnaan. 

4 Baik sekali, LKS sudah memenuhi indikator yang diharapkan 

 

 

I. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari observasi dan data kuantitatif diperoleh 

dari skor tes. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

sebagai berikut. 

1. Uji Instrumen 

Dalam menyusun dan melaksanakan tes, agar instrumen menjadi alat ukur 

yang baik, maka dilakukan langkah-langkah yaitu membuat kisi-kisi soal tes, 

menyusun soal tes dengan kisi-kisi yang telah dibuat, melakukan validasi ahli 

terhadap instrumen yang telah dibuat, merevisi hasil produk, uji coba soal. 

Berdasarkan hasil uji coba soal dilakukan analisis soal untuk mengetahui 

reliabilitas soal sehingga dapat dipilih soal-soal yang baik yang dapat 

dijadikan instrumen penilaian. 

a. Validitas 

Tes dikatakan valid apabila soal itu dapat mengukur apa yang akan diukur. 

Menurut Arikunto (2013: 211) sebuah tes dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian 

validitas dilakukan dengan cara meminta pertimbangan oleh ahli, dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan mengukur apa 
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yang seharusnya diukur. Validitas butir soal menggunakan rumus korelasi 

biserial dan rumus produk moment, yaitu: 

rpbi = 
     

  
 √
 

 
 

keterangan: 

rpbi = Koefisien korelasi biserial 

Mp = Rerata dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari 

Vaiditasnya 

Mt = Rerata skor soal 

St = Standar deviasi dari skor total proporsi 

P = proporsi siswa yang menjawab benar 

Q = proporsi siswa yang menjawab salah (q =1-p) 

(Sudijono, 2013: 190) 

 

Tabel 3.12 Interpretasi validitas butir soal 

No. Range validitas Kategori 

1 rpbi > r1 Valid 

2 rpbi = r1 Tidak valid 

3 rpbi < r1 Tidak valid 

Sumber: (Sudijono, 2013: 190) 

 

rxy = 
 ∑   (∑ )(∑ ) 

 * ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

keterangan: 

rxy : produk momen 

(Sugiyono, 2011: 132) 

b. Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabilitas tinggi apabila tes tersebut memiliki 

konsistensi dalam mengukur kemampuan yang hendak diukur. Reliabilitas 

dapat diukur dengan menggunakan rumus Kuder Richardson, yaitu: 

r11 = (
 

   
) (1- 

 (   )

 ( )
) 

M = 
∑ 

 
  

V
2
 = 

 ∑   (∑ ) 

 (   )
 

 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas tes  V : variansi total 

k : banyak butir item  M : skor rata-rata 

(Sugiyono, 2011: 132) 
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Tabel 3.13 Kriteria reliabilitas 

Interval Koefisien Reliabilitas 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,40-0,599 Sedang 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

(sumber: Sugiyono, 2011: 184) 

 

c. Indeks Kesukaran 

Menurut Sudjana (2010:184) indeks kesukaran atau tingkat kesulitan 

adalah asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, 

disamping memenuhi validitas dan reliabilitas, adalah adanya 

keseimbangan dari tingkat kesulitas soal tersebut. Butir-butir soal 

dikatakan baik apabila memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Indeks 

kesukaran dapat diperoleh dari rumus berikut. 

I = 
 

 
 

 

 

Keterangan: 

I : Indeks Kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

N : Jumlah selurus siswa peserta tes 

(Sudjana, 2010: 137) 

 

Tabel 3.14 Indeks kesukaran soal 

Indeks Kesukaran Soal Keterangan 

0 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

(sumber: Sudjana, 2010: 137) 

 

d. Daya Pembeda 

Merupakan kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Daya 
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pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui 

kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu, 

kurang, atau lemah prestasinya (Sudjana, 2010: 141). Angka yang 

menunjukkan daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Berikut adalah 

rumus indeks diskriminasi. 

D = 
  

  
 -  

  

  
 

 

Keterangan: 

J : Jumlah siswa 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2013: 59) 

 

Tabel 3.15 Kriteria Indeks Daya Pembeda 

Daya Pembeda Interpretasi 

0,00 - 0,20 Jelek 

0,21 - 0,40 Cukup 

0,41 - 0,70 Baik 

0,71 - 1,00 Sangat baik 

(sumber, Arikunto, 2013: 59) 

 

 

2. Pengolahan data 

a. Uji Validasi dan Respon Pengguna 

Pengolahan data validasi produk oleh ahli validator dan respon pengguna 

diukur menggunakan rumus berikut. 

N = 
 

  
 x 100 

Keterangan: 

N  : nilai yang dicari atau diharapkan 

R  : skor mentah yang diperoleh 

SM  : skor maksimum ideal yang diamati 

100  : bilangan tetap 

(Purwanto, 2009: 102) 
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Tabel 3.16 Kriteria uji validasi dan respon pengguna 

Nilai Keterangan 

91 – 100 Sangat baik 

76 – 90 Baik 

61 – 75 Cukup 

≤ 60 Kurang  

(sumber: Kemendikbud, 2013: 8) 

 

b. Uji hipotesis 

Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

terhadap hasil data pretes, postes, dan N-Gain dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Untuk menguji hipotesis dilakukan analisis statistik 

pengujian kesamaan dua rata-rata N-Gain antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol setelah sebelumnya dilakukan pengujian normalitas 

data dan homogenitas untuk menentukan apakah dalam pengujian 

hipotesis digunakan Statistik Parametrik atau non Parametrik. Dapat 

ditentukan rata-rata skor dan deviasi standarnya sebagai berikut: 

1) Menghitung rerata skor pretes, postes, dan N-Gain menggunakan 

rumus: 

 

2) Menghitung deviasi standar skor pretes, postes dan N-Gain 

menggunakan rumus:  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-UzaMwbudiiM/UPuN1FjJUsI/AAAAAAAAAHI/72tkXhmnb4s/s1600/jknl.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bbp2jS5nUfo/UPuOdJIV4xI/AAAAAAAAAHQ/r4eQ2LMj28c/s1600/jnljk.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UzaMwbudiiM/UPuN1FjJUsI/AAAAAAAAAHI/72tkXhmnb4s/s1600/jknl.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bbp2jS5nUfo/UPuOdJIV4xI/AAAAAAAAAHQ/r4eQ2LMj28c/s1600/jnljk.jpg
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3) Menguji normalitas data skor pretes, postes dan N-Gain digunakan 

rumus uji kecocokan (Chi Kuadrat) sebagai berikut: 

 

f0 = frekuensi dari yang diamati 

fe = frekuensi yang diharapkan 

k = banyak kelas 

4) Menguji homogenitas varians skor pretes, postes, dan N-Gain 

menggunakan rumus:   

 

5) Jika sebaran data normal dan homogen, uji signifikansi dengan 

statistik uji t berikut: 

 

Perhitungan N-Gain diperoleh dari skor pretes dan postes masing-

masing kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peningkatan kompetensi 

yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan 

rumus g faktor (N-Gain) dengan rumus menurut Meltzer adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Spost = Skor postes 

Spre = Skor pretes 

Smaks = Skor maksimum 

http://1.bp.blogspot.com/-iRsnvqSqGio/UPuO9mbJqTI/AAAAAAAAAHY/kbNOGWngjnI/s1600/hfrty.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oK6F1Jh1uws/UPuPnRgzX-I/AAAAAAAAAHg/HSiQkjZFnQs/s1600/yhuik.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sHWYTR-ZmyQ/UPuRNQX6nQI/AAAAAAAAAHw/pkDsQBxdOfk/s1600/fhgfygrt.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-L0tK_6rnj8k/UPuRuEwS_dI/AAAAAAAAAH4/cOqG8a_9Rs0/s1600/gfhdnbg.jpg
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Tabel 3.17 Kategori Gains Ternormalisasi 

Gains ternormalisasi (G) Kriteria peningkatan 

G > 0,71 Tinggi 

0,31 ≤ G ≤ 0,70 Sedang 

G < 0,30 Rendah  

(sumber: Hake dalam Ariesta, 2011: 64) 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengembangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa 

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah LKS bebasis Contextual 

Teaching and Learning untuk tema Cita-Citaku subtema Aku dan Cita-Citaku 

kelas IV SD yang didesain dengan kurikulum nasional. Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang dikembangkan dalam indikator diimplementasikan 

menjadi tujuan pembelajaran berdasarkan Standar Proses dan Standar 

Kelulusan. Pengembangan produk LKS berbasis CTL menggunakan model 

R&D dari Borg & Gall, yang terdiri dari delapan langkah pengembangan. Di 

dalam produk LKS berisi materi dan latihan yang dilengkapi oleh gambar-

gambar sebagai media pengamatan yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas IV SD. 

2. Produk LKS berbasis CTL yang dikembangkan menarik minat siswa dalam 

pembelajaran, hal tersebut dibuktikan perolehan skor respon siswa pada uji 

coba kelompok kecil yaitu rata-rata skor sebesar 85.76 dengan kategori sangat 

baik. Dan rata-rata skor respon siswa pada uji coba lapangan adalah sebesar 

90.32 dengan kategori sangat baik. 
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3. Produk LKS berbasis CTL yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya 

hasil belajar kognitif siswa pada skor pre-test dan post-test dengan gain 

sebesar 0.90 dengan kategori tinggi. Keefektifan LKS berbasis CTL juga 

dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan 

LKS berbasis CTL lebih tinggi dari pada siswa yang tidak menggunakan LKS 

berbasis CTL. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan di atas, dilakukan 

refleksi sebagai harapan untuk dapat meningkatkan ketercapaian kompetensi hasil 

belajar siswa melalui LKS berbasis CTL. Untuk memenuhi harapan tersebut 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis CTL dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, serta mampu memecahkan masalah di masyarakat. Selain 

itu adanya LKS berbasis CTL dapat mengurangi tingkat kejenuhan siswa 

dalam pembelajaran. Penggunaan LKS berbasis CTL memudahkan siswa 

dalam mengingat materi karena siswa mengalami langsung, sehingga hasil 

pengembangan ini baik dan efektif untuk digunakan sebagai model belajar 

yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. LKS berbasis CTL dalam 

pembelajaran ini disesuaikan dengan materi atau mata pelajaran siswa yang 

dalam hal ini adalah tema Cita-citaku subtema Aku dan Cita-citaku kelas IV 

SD. Tahap pembuatan LKS berbasis CTL dalam belajar pada akhirnya 

bertujuan siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di 
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masyarakat dan dilingkungan sekolah. Kelebihan yang dimiliki oleh LKS 

berbasis CTL adalah, dengan LKS ini dapat menekankan aktivitas berpikir 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Dapat menjadikan siswa 

belajar yang bukan menghafal, tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan 

siswa. LKS berbasis CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, 

akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di 

lapangan.  

2. LKS berbasis CTL yang dikembangkan bukan saja bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa akan tetapi produk yang dikembangkan juga 

bertujuan untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. 

Pengembangan LKS berbasis CTL tidak hanya bisa digunakan pada satu 

subtema saja, namun dapat digunakan pada subtema yang lainnya juga. 

3. Penggunaan LKS berbasis CTL memerlukan guru yang memiliki kemampuan 

dan keterampilan dalam melibatkan siswa secara aktif baik siswa memiliki 

daya serap rendah dan tinggi, sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

didominasi siswa yang memiliki daya serap tinggi dan muncul kebosanan 

dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga perlu memiliki kreativitas tinggi 

dalam mengelola pembelajaran sehingga siswa selalu semangat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat mempersiapkan materi yang akan disampaikan, 

karena akan dapat membantu dan mempercepat siswa dalam mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Dan siswa dapat mencari informasi-informasi 

yang relevan dengan materi dengan bertanya pada orang tua atau 

mengumpulkan sendiri informasi yang diperlukan dari lingkungan sekitar. 

2. Bagi guru, dengan menggunakan LKS berbasis CTL ini hendaknya dapat 

mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya para guru dapat memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan materi pelajaran 

sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran yang 

efektif. Hal ini dapat menumbuhkan antusias siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa lebih aktif, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Guru harus 

lebih kreatif dan inovatif, karena pada pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis CTL siswa dituntut untuk menjadi lebih aktif, sehingga guru harus 

siap dalam segala kondisi yang akan terjadi, diantaranya kelas menjadi ribut 

dan ramai, sehingga guru diharapkan mampu menjadi fasilitator yang baik 

bagi siswa agar tidak terjadi kebingungan dan keributan. 

3. Bagi sekolah, dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang baik kepada 

seluruh jajaran guru. Agar guru lebih kreatif dalam pembelajaran kelas. 

Selain itu sekolah juga diharapkan dapat memberikan keluwesan dalam 

pembelajaran, karena pembelajaran dengan LKS berbasis CTL tidak akan 

menghasilkan pembelajaran yang monoton, sekolah diharapkan dapat lebih 
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banyak memberikan fasilitas yang memungkinkan siswa untuk dapat 

langsung terlibat di dalamnya, seperti menyediakan koperasi sekolah, 

lembaga seni, dan lain sebagainya. 

4. Bagi peneliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dan secara 

luas terhadap variabel lain terkait dengan implementasi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan hasil belajar. Selain itu diharapkan pada peneliti lain 

dapat membuat modifikasi pengembangan LKS berbasis CTL dengan 

mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran yang lebih mudah untuk 

dipahami siswa. 
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