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ABSTRACT 

 

WORKSHEET DEVELOPMENT BASED CONTEXTUAL TEACHING 

AND LEARNING TO IMPROVE CRITICAL THINKING SKILLS  

CLASS IV A SD N 1 SIDODADI PEKALONGAN  

EAST LAMPUNG 

 

By 

 

DESI RESTI FAUZI 

 

 

This research and development study aims to develop and describe the 

attractiveness, convenience, usefulness and effectiveness of worksheets based 

CTL in the cognitive learning and critical thinking skills. Based on the 

preliminary analysis shows the low percentage value above KKM class IV SD in 

Kecamatan Pekalongan is 45,19%. The students' critical thinking skills are still 

low indicated by the students being unaccustomed to differing opinions, 

discussing, and making the best decisions for themselves and others. In addition, 

teachers have not made LKS appropriate to the needs of students. The type of 

research is research and development that refers to Borg and Gall's theory with 

research procedure are including research and information gathering, planning, 

development of initial product format, initial test, product revision, field trial, 

product revision, field test, and final product revision . The population study is a 

fourth grade student in the district of Pekalongan are using curriculum in 2013, 

and the sample was 21 students. Data were collected through observation sheets, 

questionnaires and test questions with N-Gain analysis. Validation of LKS based 
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on CTL by expert material obtained value 87,5. Validation of CTL-based LKS by 

media experts obtained a score of 87.96. The result of the research shows that 

CTL based LKS based on validation test of attractiveness, ease, and expediency 

have very interesting, easy, and very useful quality. The CTL-based LKS 

effectively improves student learning outcomes and critical thinking skills as 

indicated by an average N-Gain of 0.41 in the moderate category. Student's 

critical thinking skill after using LKS based on CTL is 9,5% student with very 

good category, 66,7% student with good category and 23,8 category is good 

enough. 

 

Key word: research and development study, worksheet, contextual teaching and 

learning, critical thinking skills 
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Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan dan 

mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, serta keefektivan LKS 

berbasis CTL pada hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis. 

Berdasarkan analisis pendahuluan menunjukkan rendahnya persentase nilai di atas 

KKM kelas IV SD di Kecamatan Pekalongan yaitu 45,19%. Kemampuan berpikir 

kritis siswa masih rendah yang ditunjukkan dengan siswa tidak terbiasa untuk 

berbeda pendapat, berdiskusi, dan mengambil keputusan yang terbaik bagi diri 

sendiri dan orang lain. Selain itu guru belum membuat LKS yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Jenis penelitian adalah penelitian dan pengembangan yang 

merujuk pada teori Borg and Gall dengan prosedur penelitian meliputi penelitian 

dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji 

coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk, uji lapangan, dan revisi 

produk akhir. Populasi penelitian adalah siswa kelas IV SD di Kecamatan 

Pekalongan yang menggunakan Kurikulum 2013, dan sampel adalah 21 siswa. 
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Data dikumpulkan melalui lembar observasi, angket, dan soal tes dengan analisis 

N-Gain. Validasi LKS berbasis CTL oleh ahli materi memperoleh nilai 87,5. 

Validasi LKS berbasis CTL oleh ahli media memperoleh nilai 87,96. Hasil 

penelitian menunjukkan LKS berbasis CTL berdasarkan uji validasi kemenarikan, 

kemudahan, dan kemanfaatan memiliki kualitas sangat menarik, mudah, dan 

sangat bermanfaat. LKS berbasis CTL efektif meningkatkan hasil belajar dan 

keterampilan berpikir kritis siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata N-Gain 0,41 

pada kategori sedang. Keterampilan berpikir kritis siswa setelah menggunakan 

LKS berbasis CTL yaitu 9,5% siswa dengan kategori sangat baik, 66,7% siswa 

dengan kategori baik dan 23,8 kategori cukup baik. 

Kata kunci: pengembangan, LKS, contextual teaching and learning, berpikir 

kritis 
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MOTTO 

 

 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan….” 

(Q.S Al-Mujadalah: ayat 11) 
 
 

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. 
Niscaya Allah memudahkan jalannya menuju surga” 

(HR. Tirmidzi) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan 

Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Perwujudan dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu dengan 

diberlakukan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Depdiknas: 2003). 

 

Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 

1945 diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi 

peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.Menurut Kadir (2012: 61) 

pentingnya pengembangan potensi peserta didik sebagaimana tersirat dalam arti 

pendidikan menurut undang-undang tersebut di atas tidak lain adalah agar peserta 

didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan 

individu secara optimal dengan tujuan-tujuan yang bersifat sosial untuk 

dapatmemainkan perannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan dan 

kelompok sosial. 
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Pembelajaran merupakan upaya sadar yang diselenggarakan oleh guru/pendidik 

untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang 

maksimal. Sudah seharusnya pembelajaran yang diselenggarakan guru sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Dirman &Juarsih (2014: 

330)pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

terutama adalah agar proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien dan 

bermakna serta memotivasi peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajarnya 

dengan senang hati. Tujuan tersebut dapat terwujud bila didukung dengan 

tersedianya bahan ajar atau alat bantu yang menunjang. Lebih lanjut Dirman 

(2014: 1) menjelaskan penyediaan bahan ajar serta metode mengajar yang 

dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi 

siswa secara optimal. 

 

Potensi siswa akan muncul bila dibantu dengan sejumlah bahan ajar atau alat 

bantu yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Salah satu 

sumber belajar yang digunakan guru untuk menunjang proses pembelajaran 

adalah LKS (Lembar Kegiatan Siswa). Menurut Prastowo (2015: 204) LKS 

adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai. 

 

Hasil observasi yang dilaksanakan diSD Kecamatan Pekalongan yang 

menggunakan kurikulum nasional pada Oktober 2016, penulis memperoleh 

informasi berupa dokumen dan informasi tentang guru dan siswa pada proses 
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pembelajaran.Dokumen hasil belajar siswa menunjukkan masih banyak siswa 

yang mendapatkan nilai rendah di bawah KKM (≤ 65). Berikut ini adalah tabel 

hasil belajar pada ulangan tengah semester ganjil  tahun pelajaran 2016/2017 

siswa kelas IV SD di Kecamatan Pekalongan. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Ulangan Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran  

2016/2017 Siswa Kelas IV SD 

 

Hasil Belajar 
SDN 1 Sidodadi SDN 1 

Pekalongan 

SDN 1 

Gantiwarno 
Jumlah 

IV A IV B 

Nilai di bawah KKM  

(< 65) 

12 11 13 21 57 

Nilai di atas KKM 

(≥65) 

9 10 11 17 47 

Jumlah seluruh siswa 21 22 24 38 104 

Persentase nilai (< 65)   57,14% 52,38% 54,17% 55,26% 54,81% 

Persentase nilai di atas 

KKM ≥ 65 

42,86% 47,62% 45,83% 44,74% 45,19% 

Sumber: Dokumen guru 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa persentase nilai di atas KKM 

kelas IV SD di Kecamatan Pekalongan yaitu 45,19%. Rendahnya hasil belajar 

siswa tersebut, diduga akibat dariguru belum memenuhi kompetensi pedagogik. 

Hal tersebut dilihat pada saat proses pembelajaran, guru belum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu guru 

belum menyusun dan  menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber 

belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru hanya menggunakan buku 

cetak/teks yang dibeli dari penerbit sebagai satu-satunya sumber materi 

pembelajaran.  

 

Selain itu, guru belum memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik 

untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain 

sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Aktivitas pembelajaran yang 

monoton dan belum menggunakan variasi model pembelajaran membuat kegiatan 



4 

 

pembelajaran menjadi membosankan. Pembelajaran belum mengonstruksi 

pengetahuan siswa dan  mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, 

kepribadian, dan kreativitasnya hingga menunjukkan bukti bahwa siswa 

mengaktualisasikan potensinya yaitu memunculkan daya kreativitas dan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pada saat observasi,memperlihatkan 

siswa kurang berpartisipasi aktif seperti kegiatan bertanya dan mengajukan 

pendapat, hanya beberapa siswa saja yang menjawab pertanyaan guru.Jawaban 

siswa masih sebatas ingatan dan pemahaman saja, belum menunjukkan jawaban 

analisis terhadap pertanyaan guruseperti bagaimana dan mengapa. Ketika diberi 

kesempatan bertanya, hanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan yang disampaikan siswa belum menunjukkanpertanyaan-pertanyaan 

kritis seperti apa, dimana, dan siapa.Siswa tidak terbiasa untukberbeda pendapat, 

berdiskusi, dan mengambil keputusan yang terbaik bagidirinya sendiri dan orang 

lain.Siswa jugamengalami kesulitan dalam menyimpulkan pembelajaran yang 

telahdilaksanakan.  

 

Guru belum membuat LKS yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, guru 

hanya menggunakan buku cetak dan siswa hanya mengerjakan soal-soal dari buku 

cetak menyebabkan siswa kurang terlatih mengembangkan keterampilan 

berpikirdalam memecahkan masalah dan menerapkan konsep-konsep 

yangdipelajari di sekolah ke dalam dunia nyata.Sehingga mengakibatkan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Menurut Rusman 

(2010: 105) pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan 
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kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi bagaimana agar 

pengalaman belajar yang dimiliki siswa senantiasa terkait dengan permasalahan-

permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan. Dengan demikian, dibutuhkan 

LKSsebagai penunjang belajar berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran dengan materi yang langung terkait dengan 

kehidupan nyata. LKS yang dikemas dengan mengaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan nyata yang bersifat konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep 

yang dipelajari, akan membantu mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh 

siswa serta membantu siswa menemukan dan menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa akan lebih tertarik, dan 

siswa lebih mudah memahami materi karena dirasakan sangat dibutuhkan oleh 

setiap siswa dan langsung merasakan manfaat dari yang dipelajari.  

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar 

sehingga dapat membentuk/mengarah pada keterampilan berpikir kritis dan hasil 

belajar peserta didik. Mengkaji permasalahan diatas, peneliti telah melakukan 

perbaiki proses pembelajaran dengan mengembangkan LKS menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. Hal ini didukung kajianLee 

(2014: 96) bahwa ketersediaan lembar kegiatan siswa dapat berguna dalam hal 

prestasi akademik. Berbagai lembar kegiatan yang dimaksud penunjang belajar 

dengan ketersediaan buku teks, lembar kerja untuk penguatan materi. Selain itu, 

lembar kerja dapat digunakan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, 

dkk (2011: 305-313). Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan signifikan 
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pada nilai post-test antara grup yang menggunakan pendekatan kontekstual dan 

tidak. Grup yang menggunakan pendekatan kontekstual memperoleh skor lebih 

tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan pendekatan kontekstual.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Guru belum mengembangkan LKS berbasis Contextual Teaching and 

Learning. 

2. LKS yang digunakan belum dikemas dengan mengaitkan materi pelajaran 

dengan kehidupan nyata. 

3. Siswa tidak terbiasa untuk berbeda pendapat, berdiskusi, dan mengambil 

keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

4. Ketika menjawab pertanyaan, jawaban siswa masih sebatas ingatan dan 

pemahaman saja, belum menunjukkan jawaban analisis terhadap pertanyaan 

guruseperti bagaimana dan mengapa. 

5. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

6. Pertanyaan yang disampaikan siswa belum menunjukkanpertanyaan-

pertanyaan kritis seperti apa, dimana, dan siapa. 

7. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD di Kecamatan, Pekalongan, 

Lampung Timur. 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pengembangan LKS berbasis CTL untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis dan hasil belajar. 

2. Pengembangan LKS berbasis CTL yang menarik, mudah, dan bermanfaat. 

3. Peningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar siswa di kelas IVSekolah Dasar. 

 

D. Rumusan Masalahdan Permasalahan 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan  masalah adalah masih 

rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD. Dengan demikian, permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakahvaliditas LKSberbasis CTL yang dikembangkan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD? 

2. Bagaimanakah kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS berbasis 

CTL terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD? 

3. Bagaimanakah efektivitas pengembangan LKSberbasisCTL terhadap 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas IV SD? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan produk LKS berbasis CTLyang valid untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas IV SD. 
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2. Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan LKS berbasis 

CTL terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas IV 

SD. 

3. Mendeskripsikanefektivitaspengembangan LKS berbasis CTL terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa kelasIV 

SD. 

 

F. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Siswa 

Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

menggunakan LKS yang menarik dan sesuai konteks kehidupan siswa. 

2. Guru 

Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran 

menggunakan LKS yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

3. Sekolah 

Menambah informasi tentang alat bantu berupa LKS hasil pengembangan 

yang bervariasi dan dapat merangsang siswa untuk lebih termotivasi dalam 

pembelajaran matematika. 

4. Peneliti 

Berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman melalui penelitian 

Research and Development serta meningkatkan motivasi untuk terus belajar. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul “Pengembangan LKS 

Berbasis CTL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD”, sebagai berikut. 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SDN 1 Sidodadi Kecamatan Pekalongan. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek pengembangan LKS berbasis CTL ini adalah siswa kelas IV A SDN 

1 Sidodadi sedangkan obyek penelitian ini adalah pengembangan LKS 

berbasis CTL untuk kelas IV SD. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

4. Ilmu  

Ruang lingkup ilmu dalam kependidikan. 

 

H. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah berupa LKS berbasis 

CTL untuk kelas IV SD. Produk LKS berbasis CTL merupakan LKS yang 

dikembangkan yang mengacu pada buku tematik siswa Kurikulum 2013. 

Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Spesifikasi Produk 

No Identifikasi Produk Penjelasan 

1.  Jenis  LKS berbasis Contextual Teaching and Learning 

2.  Kelas  IV SD 

3.  Tema Indahnya negeriku 

4.  Subtema  Keindahan alam negeriku 

5.  Pemetaan KD dan 

indikator 

Mengintegrasi KI dan KD ke dalam hubungan 

materi yang sesuai dengan tema indahnya 
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No Identifikasi Produk Penjelasan 

negeriku 

6.  Tujuan pembelajaran Mengembangkan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang jelas dengan kaidah A-B-C-D. 

A. Audience yaitu siswa 

B. Behavior atau kemampuan yang akan dicapai 

C. Condition atau aktivitas yang akan dilakukan  

D. Degree atau tingkatan/perilaku yang 

diharapkan 

7.  Petunjuk kegiatan Berisi langkah-langkah kegiatan penggunaan LKS 

dalam yang berbasis CTL 

8.  Eksplorasi konsep Ringkasan materi yang dikemas dalam tema 

9.  Tugas dan langkah-

langkah kegiatan 
 Ayo amati/konstruktivisme (Siswa mengamati 

gambar dan membangun sendiri 

pengetahuannya 

 Ayo lakukan/inkuiri (Siswa mengerjakan suatu 

soal/masalah) 

 Ayo bertanya/bertanya (Siswa menggali 

pengetahuan dengan bertanya pada guru atau 

teman) 

 Ayo bekerja sama/kelompok belajar (Siswa 

melakukan kegiatan dengan bekerja sama 

dalam kelompok) 

 Ayo ikuti/permodelan (Siswa melaksanakan 

kegiatan sesuai prosedur) 

 Ayo renungkan/ refleksi (Siswa melakukan 

refleksi dari pengalaman belajar yang sudah 

dilaksanakan.) 

 Ayo berlatih/penilaian autentik (Siswa 

mengerjakan tugas untuk mengetahui 

kemampuan) 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar  

Belajar adalah proses adanya perubahan dari tidak bisa mengerti menjadi 

mengerti. Komalasari (2010: 2) mendefinisikan pengertian belajar dengan 

suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan 

syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh adanya 

kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal.  

 

Belajar sering juga diartikan sebagai penambahan, perluasan, dan 

pendalaman pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan. Menurut 

Gagne (dalam Suprijono, 2013: 2) belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui akrivitas. Perubahan disposisi 

tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara alami. 
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Sutikno (2014: 180) mengemukakan bahwa belajar adalah usaha yang dilakukan 

seseorang.  Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses adanya 

perubahan yang merupakan hasil dari pengalaman.  

b. Teori Belajar  

Banyak teori yang membahas tentang terjadinya perubahan tingkah laku. Teori 

belajar diperlukan sebagai landasan terjadinya proses belajar. Menurut Trianto 

(2011: 27) teori belajar pada dasarnyamerupakan penjelasan bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimanainformasi diproses di dalam pikiran siswa.  

 

Menurut John Lock (dalam Sanjaya, 2013: 236), manusia itu merupakan 

organisme yang pasif. Dengan teori tabularasa-nya, Lock menganggap manusia 

itu seperti kertas putih, hendak ditulis apa kertas itu sangat tergantung pada orang 

yang menulis. Dari pandangan yang mendasar tentang hakikat manusia itu, 

memunculkan aliran belajar behavioristik-elementeristik. 

 

Berbeda dengan pandangan Lock, Leibnitz menganggap bahwa manusia adalah 

organsime yang aktif. Sanjaya (2013: 236) menjelaskan menurut aliran ini tingkah 

laku manusia hanyalah ekspresi yang dapat diamati sebagai akibat dari eksistensi 

internal yang pada hakikatnya bersifat pribadi. Pandangan ini melahirkan aliran 

belajar kognitif-holistik. 

 

Trianto (2011: 28) mengemukakan bahwa salah satu teori yang melandasi 

pembelajaran melaluipendekatan kontekstual adalah teori konstruktivisme. 

Winataputra (2008: 6.7) menyatakan bahwa perspektifkonstruktivisme 

pada pembelajaran di kelas dilihat sebagai proses“konstruksi‟ 

pengetahuan oleh siswa. Perspektif inimengharuskan siswa bersikap 

aktif. Dalam proses ini siswamengembangkan gagasan atau konsep baru 
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berdasarkan analisisdan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang 

diperoleh padamasa lalu dan masa kini. 

 

Menurut Sanjaya (2013:235) beberapa teori yang dianggap sangat berpengaruh 

diantaranya: 

1) Beberapa Teori Belajar Behavioristik 

a) Teori Belajar Koneksionalisme 

Teori belajar koneksionalisme dikembangkan oleh Thorndike sekitar tahun 

1913. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan 

yang ditangkap pancaindra dengan kencenderungan untuk bertindak atau 

hubungan antara Stimulus dan Respon (S-R). Oleh karena itulah teori ini 

juga dinamakan teori Stimulus-Respon. Teori koneksionalisme ini, 

Thorndike(dalam Sanjaya, 2013:235) mengemukakan hukum-hukum 

belajar sebagai berikut. 

(1) Hukum kesiapan (law of readiness) 

(2) Hukum latihan (law of experince) 

(3) Hukum akibat (law of effect) 

 

Menurut Yaumi (2013: 29) teori koneksionisme menekankan pada 

jaringan asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respons yang 

kemudian disebut S-R bond theory. 

 

b) Teori Belajar Classical Conditioning 

Menurut Woolfolk (dalam Yaumi, 2013: 29) teori classical conditioning 

didasarkan atas reaksi sistem tak terkontrol di dalam diri seseorang dan 

reaksi emosional yang terkontrol oleh sistem saraf otomnomi serta gerak 

refleks setelah menerima stimulus dari luar. Teori ini menyatakan bahwa 
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untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-

ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Pengkondisian ini adalah 

dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat 

meenumbuhkan tingkah laku itu. Hukum-hukum belajar, diantaranya: 

(1) Law of  Respondent Conditioning, yaitu  hukum pembiasaan yang 

dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan (yang 

salah satunya berfungsi sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus 

lainnya akan meningkat. 

(2) Law of respondent Extinction, yakni hukum permusnahan yang 

dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui  

 

c) Operant Conditioning 

Teori operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner merupakan 

pengembangan dari teori Stimulus-Respon. Skinner (dalam Sanjaya, 2013: 

241) membedakan dua macam respons, yaitu respondent response 

(reflexsive response) dan operant response (instrumental respon). 

Respondent response adalah respon yang ditimbulkan oleh perangsang-

perangsang tertentu, misalnya perangsang stimulus makanan menimbulkan 

keluarnya air liur. Operant response adalah respon yang timbul dan 

berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu.  

 

Skinner(dalam Sanjaya, 2013: 241) berpendapat bahwa untuk membentuk 

tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-

bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya agar 

terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan, pada setiap tingkah laku 
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yang spesifik yang telah direspon, perlu diberikan hadiah (reinforcer) agar 

tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk memotivasi agar 

berlanjut kepada komponen tingkah laku selanjutnya sampai akhirnya 

pembentukan tingkah laku puncak yang diharapkan. 

 

2) Teori Kognitivisme 

Teori kognitivisme menekankan belajar sebagai proses internal. Sani (2014: 

10) mengemukakan menurut teori kognitivisme pembelajaran terjadi dengan 

mengaktifkan indra siswa agar memperoleh pemahaman. Pengaktifan indera 

dapat dilakukan dengan menggunakan media/alat bantu melalui berbagai 

metode.  

Menurut Lapono (2008: 22) struktur mental individu berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangan kogitif seseorang. Semakin tinggi tingkat 

perkembangan kognitif seseorang semakin tinggi pula kemampuan dan 

keterampilannya dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang 

diterimanya dari lingkungan, dari lingkunga fisik maupun lingkungan sosial. 

Suprijono (2013: 22) mengemukakan bahwa menurut teori kognitivisme 

belajar merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral tampak lebih 

nyata hampir setiap peristiwa belajar. Menurut Komalasari (2011: 20) teori 

kognitivisme berpendapat bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola 

dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap 

ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan 

seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada diluar tahap kognitifnya. 
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Sani (2014: 10) mengemukakan belajar merupakan perubahan persepsi dan 

pemahaman (tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat 

diamati). Setiap orang telah mempunyai pengetahuan/pengalaman dalam 

dirinya, yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila 

materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki.  

Berdasarkan pendapat apara ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori 

kognitivisme bukan semata-mata perubahan perilaku yang tampak, melainkan 

lebih mementingkan proses belajar. Belajar melibatkan proses berpikir yang 

kompleks. 

 

3) Teori Konstruktivistik 

Kontruktivistik merupakan landasan berpikir (filosofis) pembelajaran 

konteksual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi 

sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Sanjaya (2013: 

236) mengemukakan belajar menurut teori konstruktivistik bukanlah sekedar 

menghafal, akan tetapi, proses mengonstruksi pengetahuan melalui 

pengalaman. Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting 

dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa.  

 

Sani (2014: 20) mengemukakan bahwa menurut teori kontruktivistik, 

pengetahuan ada dalam pikiran manusia dan merupakan interpretasi manusia 

terhadap pengalamannya tentang dunia, bersifat perspektif, konvensional, 

tentatif, dan evousioner. Menurut Nur (dalam Trianto, 2011: 28) teori 

konstruktivis ini menyataan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 
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mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemerolehan 

informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner . 

 

Berdasarkan beberapa teori belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan 

latihan. Teori belajar digunakan sebagai landasan terjadinya proses belajar, 

landasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan stimulus 

dan respon serta memahami bahwa belajar merupakan proses mengkonstruksi 

pengetahuan. Teori kontruktivistik merupakan landasan berpikir (filosofis) 

CTL, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit 

dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah 

melalui proses belajar mengajar. Menurut  Suprijono (2013: 7) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah  satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya hasil belajar tidak dilihat secara fragmatis atau 

terpisah, melainkan komprehensif. 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi 

siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada 

jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi 

guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran 

(Majid, 2014: 28). 
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Rusman (2010: 276-277) mengemukakan bahwa hasil belajar pada hakikatnya 

merupakan kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak. Susanto (2013: 5) memperjelas konsep hasil belajar sebagai perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

 

Majid (2014: 4-5) menjelaskan bahwa Taksonomi Bloom mengklasifikasikan 

tingkat ranah kognitif siswa menjadi enam kategori, yaitu: 

1) Pengetahuan (Knowledge)/C 1 

Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-

hal yang spesifik dan universal, metode dan proses, pola, struktur, atau setting. 

2) Pemahaman (Comprehension)/C 2 

Suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang 

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan. 

3) Penerapan (Application)/C 3 

Kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, 

prinsip, di dalam berbagai situasi. 

4) Analisis (Analysis)/C 4 

Pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi 

unsur-unsur penyusunanya, sehingga ide menjadi jelas. 

5) Sintesis (Synthesis)/C 5 

Peserta didik dapat menghasilkan produk, menggabungkan beberapa bagian 

dari pengalaman atau informasi baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. 

6) Evaluasi (Evaluation)/C 6 

Penentuan nilai materi/metode secara kualitatif dan kuantutatif untuk 

memenuhi tolak ukur tertentu. 

 

Anderson dan Krathwol (2001:66-88)merevisi taksonomi Bloom, yaitu: 

1) Mengingat (Remembering)  

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori 

atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang 

sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan 

penting dalam proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan 

pemecahan masalah (problem solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat 

meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling). 
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2) Memahami (Understanding)  

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). Mengklasifikasikan akan muncul ketika 

seorang siswa berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari 

kategori pengetahuan tertentu. 

3) Menerapkan (Applaying)  

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). 

4) Menganalisis (Analysing)  

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari 

tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut 

dapat menimbulkan permasalahan.Menganalisis berkaitan dengan proses 

kognitif memberi atribut (attributeing) dan mengorganisasikan (organizing). 

5) Menilai (Evaluating)  

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan 

kriteria dan standar yang sudah ada.Evaluasi meliputi mengecek (checking) 

dan mengkritisi (critiquing). Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian 

hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. 

Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu produk atau operasi berdasarkan 

pada kriteria dan standar eksternal.  

6) Menciptakan (Creating)  

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan 

siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan 

beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari 

sebelumnya.Menciptakan meliputi menggeneralisasikan (generating) dan 

memproduksi (producing). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan yang mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor setelah melalui kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang 

diukur adalah aspek kognitif dengan indikatorpengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, dan menilai. 
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2. PendekatanContextual Teaching and Learning(CTL) 

a. Pengertian Pendekatan Contextual Teaching and Learning(CTL) 

 

Pembelajaran di sekolah tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan 

kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, tetapi pengalaman belajar 

yang dimiliki siswa senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan 

aktual yang terjadi di lingkungan. Sehingga, proses belajar tidak hanya 

berpengaruh pada hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran, namun 

memberikan kebermaknaan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat 

dalam konteks dunia nyata siswa.  

 

Center for Occupational Research and Developmant, First Malaysian Tech 

Prep National Convention(dalam Kamaruddin, dkk, 2011: 305-313) 

pembelajaran CTLberarti pembelajaran yang menggabungkan contoh yang 

diambil dari pengalaman sehari-hari dalam kehidupan pribadi, sosial dan 

pekerjaan dan yang menyediakan aplikasi bahan yang akan dipelajari. 

Menurut Komalasari (2010: 7) CTL adalah pendekatan pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa 

sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun 

warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi 

kehidupannya. 

 

Pernyataan selaras juga diungkapkan oleh Trianto (2010: 107) bahwa CTL 

adalah pembelajaranyang menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi 

pelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks di mana materi tersebut 

digunakan, serta berhubungan dengan bagaimana seseorang belajar atau 
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gaya/cara siswa belajar. Selanjutnya diungkapkan Muchith (2008: 86), bahwa 

pendekatan CTL merupakan pembelajaran yang bermakna dan menganggap 

tujuan pembelajaran adalah situasi yang ada dalam konteks tersebut, konteks 

itu membantu siswa dalam belajar bermakna dan juga untuk menyatakan hal-

hal yang abstrak. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan CTL adalah pendekatan yang menyajikan suatu konsep 

pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru 

dengan konteks kehidupan keseharian siswa. Mendorong siswa untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan nyata. 

 

b. Karakteristik Pendekatan CTL 

Pendekatan CTL memiliki karakteristik yang membedakan dengan pendekatan 

pembelajaran lainnya. Karakteristik pendekatan CTLtersebut menurut Trianto 

(2010: 110) yaitu (1) kerja sama, (2) saling menunjang, (3) menyenangkan, 

mengasyikkan, (4) tidak membosankan (joyfull, comfortable), (5) belajar dengan 

bergairah, (6) pembelajaran terintegrasi, dan (7) menggunakan berbagai sumber 

siswa aktif. 

 

Selain itu, Johnson (dalam Komalasari, 2010: 7) mengidentifikasi delapan 

karakteristik pendekatan CTL, yaitu: 

a. Making meaningful connections (membuat hubungan penuh 

makna). 

b. Doing significant work (melakukan kerja signifikan). 

c. Self-regulated learning (belajar mengatur sendiri). 

d. Collaborating (kerja sama). 



22 

 

e. Critical and creative thinking (berpikir kritis dan kreatif). 

f. Nurturing the individual (memelihara pribadi). 

g. Reaching high standards (mencapai standar yang tinggi). 

h. Using authentic assesment (penggunaan penilaian autentik). 

 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Komalasari (2010: 13) bahwa 

karakteristik pembelajaran CTL meliputi pembelajaran yang menerapkan konsep 

keterkaitan (relating), konsep pengalaman langsung (experiencing), 

konsepaplikasi (applying), konsep kerja sama (cooperating), konsep pengaturan 

diri (self-regulating) dan konsep penilaian autentik (autentic assesment).  

 

Selain itu Depdiknas (2003: 5) mengemukakan bahwa proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan CTL harus mempertimbangkan karakteristik-

karakteristik:  

(1) kerja sama, (2) saling menunjang, (3) menyenangkan dan tidak 

membosankan, (4) belajar dengan bergairah. (5) pembelajaran 

terintegrasi, (6) menggunakan berbagai sumber, (7) siswa aktif, (8) 

sharing dengan teman, (9) siswa krisis guru kreatif, (10) dinding kelas 

dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa (peta-peta, gambar, 

artikel), dan (11) laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi 

hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan 

CTL memiliki ciri khusus yaitu pembelajaran yang mengaitkan  materi 

pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, menerapkan pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan. Mengarahkan siswa untuk berpikir kritis 

dan bekerja sama dengan melakukan eksplorasi terhadap konsep dan informasi 

yang dipelajari, serta adanya penerapan penilaian autentik untuk menilai 

pembelajaran secara holistik. 
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c. Komponen-komponen Pendekatan CTL 

Pendekatan CTL dalam implementasinya tentu memiliki komponen-komponen 

yang mencerminkan konsep pendekatan CTL. Menurut Trianto (2010: 110) 

pendekatan CTLmemiliki tujuh komponen utama, yaitu: 

a. Konstruktivisme (Contructivisme). 

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.  

b. Inkuiri (Inquiry). 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

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

c. Bertanya (Questioning). 

Dalam pembelajaran, mengajukan pertanyaan dipandang sebagai kegiatan 

guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir 

siswa.  

d. Masyarakat Belajar (Learning Community). 

Ketika menggunakan pendekatan kontekstual di dalam kelas, guru 

disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dengan kelompok-kelompok 

belajar.  

e. Permodelan (Modeling). 

Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual, permodelan dapat 

dirancang dengan melibatkan siswa.  

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diterima. 

g. Penilaian Autentik (Authentic Assesment). 

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan siswa.  

  

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Johnson (2006: 65) pendekatan CTL 

mencakup delapan komponen berikut ini. 

a. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna. 

b. Melakukan pekerjaan yang berarti. 

c. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. 

d. Bekerja sama. 

e. Berpikir kritis dan kreatif. 

f. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. 

g. Mencapai standar yang tinggi. 

h. Menggunakan penilaian autentik. 
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Depdiknas (2003: 6) mengemukakan bahwa pendekatan CTL harus menekankan 

pada hal-hal sebagai berikut. 

a. Belajar berbasis masalah (problem-based learning). 

b. Pengajaran autentik (autentic instruction). 

c. Belajar berbasis inquiri(inquiry-based learning). 

d. Belajar berbasis proyek/tugas terstruktur (project-based learning). 

e. Belajar berbasis kerja (work-based learning). 

f. Belajar jasa layanan (service learning). 

g. Belajar koopertif (cooperative learning). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 

pendekatan CTL mencakup proses konstruksi, menemukan hasil melalui kegiatan 

menemukan sendiri (inquiry), menggali informasi yang dimiliki siswa melalui 

kegiatan bertanya. Membentuk kegiatan kerja sama antarsiswa melalui kegiatan 

diskusi, memanfaatkan peran model untuk membantu proses pembelajaran, 

melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa, dan penilaian 

sebenarnya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan CTL 

 

Setiap model, strategi dan metode pembelajaran selalu terdapat kelebihan dan 

kelemahan. Namun dengan kelebihan dan kelemahan tersebut diharapkan 

menjadi perhatian bagi guru untuk meningkatkan pada hal-hal yang positif dan 

meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Kelebihan pendekatan CTL yang dikutip dari Anisa (2010: 29) adalah: 

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar  di  sekolah  

dengan  kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

saja materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang 

dipelajarai akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan 

mudah dilupakan. 

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena pendekatan kontekstual menganut aliran 



25 

 

konstruktivistik, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivistik siswa 

diharapkan belajar melalui mengalami bukan menghafal. 

 

Menurut Trianto (2010: 113) kelebihan menggunakan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran adalah menciptakan ruangan kelas yang di dalamnya siswa akan 

menjadi siswa yang aktif, membantu guru untuk menghubungkan materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Guru memotivasi siswa 

untukmembentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan 

kehidupan siswa sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. 

 

Selain kelebihan, pendekatan kontekstual juga memiliki kelemahan. Trianto 

(2010: 114) mengemukakan kelemahan CTL adalah  penerapan pembelajaran 

CTL merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam 

konteks pembelajaran. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan CTL juga membutuhkan waktu yang lama. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan CTL 

banyak memberikan keuntungan bagi peserta didik yaitu memberikan 

pengalaman yang bermakna dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan nyata siswa sehingga menjadi aktif. Kelemahan pendekatan 

kontekstual adalah pembelajaran yang kompleks dan dibutuhkan waktu yang 

relatif lama untuk mengumpulkan informasi dalam konteks pembelajaran. 
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e. Langkah-langkah Penerapan PendekatanCTL 

 

Setiap pendekatan, model, metode, dan teknik memiliki prosedur pelaksanaan 

yang terstruktur sesuai dengan katakteristiknya. Begitu pula dengan pendekatan 

kontekstual. Menurut Trianto (2010: 111) secara garis besar langkah-langkah 

penerapan pendekatan CTL dalam kelas sebagai berikut. 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi 

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. 

 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Mulyasa (2013: 111), bahwa terdapat 

lima elemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendekatan CTL, yakni: 

a. Pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah 

dimiliki oleh peserta didik. 

b. Pembelajaran dimulai dari keseluruhan (global) menuju bagian-

bagiannya secara khusus (dari umum ke khusus). 

c. Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman, dengan cara: 

1) menyusun konsep sementara. 

2) melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan 

dari orang lain. 

3) merevisi dan mengembangkan konsep. 

d. Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara 

langsung apa-apa yang dipelajari. 

e. Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan 

pengetahuan yang dipelajari. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Zahorik (dalam Suprijono, 2013: 84) 

bahwa  urut-urutan  pembelajaran  kontekstual  adalah  activating knowledge,   

acquiring   knowledge,   understanding   knowledge,   applying  knowledge, dan 

reflecting knowledge. 
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Berdasarkan pendapat pakar, CTL adalah pendekatan yang menyajikan suatu 

konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru 

yang berhubungan dengan konteks kehidupan keseharian siswa., mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan nyata. Langkah-langkah pendekatan CTLadalah: 

(1) mengembangkan pemikiran siswa dengan mengajak siswa mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri, (2) melaksanakan pembelajaran dengan inkuiri, (3) 

menggali pengetahuan siswa dengan tanya jawab, (4) melaksanakan 

pembelajaran dengan kelompok-kelompok belajar, (5) model sebagai contoh 

pembelajaran, (6) bersama dengan siswa melaksanakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan (7) melaksanakan penilaian 

sebenarnya. 

 

3. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pemerintah pada tahun 2013 menerapkan kurikulum baru di semua jenjang 

pendidikan sekolah. Salah satu ciri Kurikulum tahun 2013 adalah bersifat 

tematik integratif pada level pendidikan dasar (SD). Pembelajaran tematik 

memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Sesuai dengan 

tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik dalam 

belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan 

pembelajaran bagi peserta didik SD sebaiknya dilakukan dengan 

pembelajaran tematik. Menurut Kunandar (2014: 311) tema merupakan alat 

atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep anak didik secara utuh. 

Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi 
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kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan 

bahasa siswa dan membuat pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

 

Menurut Trianto (2010: 254) pembelajaran tematik adalah salah satu model 

dalam pembelajaran terpadu (integrated instructur) yang merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik.  Sejalan dengan 

pendapat Trianto, menurut Rusman (2010: 254) pembelajaran tematik 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik 

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa.  

 

Pernyataan lebih lanjut dikemukakan oleh Majid (2014: 85), bahwa 

pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran 

maupun antar-mata pelajaran.Berdasarkan pendapat para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang 

mengaitkan beberapa mata pelajaran yang dipadukan dalam sebuah tema 

yang tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk memberikan 

pengalaman bermakna dan sesuai dengan kebutuhan bagi siswa dimana 

dalam proses pembelajarannya akan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk aktif. 
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b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan juga memiliki sejumlah tujuan lain. Menurut Sukayati 

(dalam Prastowo, 2015:140) tujuan pembelajaran tematik adalah: 

a. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 

bermakna 

b. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 

memanfaatkan informasi 

c. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan 

d. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, 

toleransi, serta menghargai pendapat orang lain 

e. Meningkatkan gairah dalam belajar 

f. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para 

siswa. 

 

Pernyataan lebih lanjut dikemukakan oleh Departemen Agama berdasarkan  buku 

Panduan Pembelajaran Tematik Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar 

(SD) (dalam Prastowo, 2015: 140) tujuan pembelajaran tematik adalah: 

a. Agar siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu, 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas 

b. Agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam tema sama 

c. Agar pemahaman siswa terhadap materi lebih mendalam 

d. Agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, karena 

mengaitkan berbagai aspek atau topik dengan pengalaman pribadi 

dalam situasi nyata, yang diikat dalam tema tertentu 

e. Agar guru dapat menghemat waktu, karena satu mata pelajaran yang 

disajikan secara sistematik dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam dua atau tiga pertemua, waktu selebihnya dapat 

digunakan untuk pendalaman. 

Kemendikbud (2013: 26) tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah: 

a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

mata pelajaran dalam tema yang sama, 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan, 

d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman 

pribadi peserta didik, 
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e. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain, 

f. Lebih  merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema yang jelas, 

g. Guru  dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 

atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan, 

h. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan 

dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran tematik adalah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna 

bagi siswa dengan memusatkan perhatian pada satu tema tertentu dan memberikan 

kemudahan bagi guru karena dapat menghemat waktu pembelajaran. 

 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang membedakan dengan lainnya. 

Menurut Rusman (2010: 258) pembelajaran tematik memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 1) berpusat pada siswa, 2) memberikan pengalaman 

langsung, 3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, 4) menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran, 5) bersifat fleksibel, 6) Hasil pembelajaran sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa, 7) menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan. 

 

Lebih lanjut dipapar oleh Sukayati (dalam Prastowo, 2015: 149) pembelajaran 

tematik memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa 

b. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan 

c. Belajar melalui pengalaman 

d. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil semata 

e. Sarat dengan muatan keterkaitan 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki beberapa karakteristik. Pembelajaran tematik menekankan pemahaman 

dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memunculkan 

dinamika dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

 

d. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Keunggulan pembelajaran menurut Rusman (2010: 257) di antaranya:  

pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; 2) kegiatan-

kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih 

bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat 

bertahan lebih lama; 4) membantu mengembangkan keterampilan 

berpikir siswa; 5) menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis 

sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam 

lingkungannya; dan 6) mengembangkan keterampilan sosial siswa, 

seperti kerja sama, toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap 

gagasan orang lain. 

 

Lebih lanjut dipaparkan Kemendikbud  (2013: 32) pembelajaran tematik memiliki 

kekuatan dan keuntungan antara lain: 

a. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang 

relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak 

b. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak 

c. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan 

bermakna 

d. Mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi 

e. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama 

f. Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 

orang lain, dalam arti respek terhadap gagasan orang lain. 

g. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungananak. 
 

Di samping kelebihan, menurut  Majid (2014: 93) pembelajaran tematik memiliki 

keterbatasan terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan 
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pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi 

proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki 

kelebihan dan kekurangan baik pada aspek guru maupun aspek peserta didik. 

Sehingga di harapkan guru dapat meminimalisir dan mencari jalan keluar dari 

kekurangan tersebut dan memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran tematik 

sehingga dapat merasakan keuntungan pembelajaran tematik. 

 

4. Pendekatan Scientific 

Istilah model, pendekatan, strategi, model, teknik dan taktik sangat familiar dalam 

dunia pendidikan. Penggunaan istilah-istilah tersebut dalam kegiatan belajar 

mengajar bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Rusman 

(2010: 132) pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang Kita 

terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan 

suatu proses ilmiah. Karena itu, Kurikulum 2013 mengarahkan proses 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar menggunakan pembelajaran tematik 

berbasis pendekatan scientific.  

 

Kemendikbud (2013: 24) menyatakan proses pembelajaran menggunaan 

pendekatan saintifik hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami  berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah. Informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran 

yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari 

tahu dari berbagai sumber  observasi, bukan diberi tahu. Kondisi pembelajaran 
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pada saat ini diharapkan diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan 

masalah (dengan banyak menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah  dengan 

menjawab saja. Pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir 

analitis (peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir 

mekanistis (rutin dengan hanya mendengarkan dan menghapal semata).Dengan 

pendekaan Saintifik dapat membentuk peserta didik mempunyai domain sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang seimbang dan utuh sesuai tuntutan 

pendidikan abad 21. 

 

Menurut Daryanto (2014: 51) pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara 

aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan.” 

 

Kemendikbud (2013: 31) memaparkan bahwa sesuai dengan Standar Kompetensi 

Lulusan dan Standar Isi,  maka prinsip pembelajaran yang digunakan adalah:  

1) Dari peserta didik diberi tahu menuju pesertadidik mencari tahu; 

2) Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumberbelajar; 

3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah; 

4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi; 

5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;  

6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7) Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 
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8) Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) dan 

keterampilan mental (softskills); 

9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut 

wuri handayani); 

11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; 

12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah, siapa saja 

adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 

13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk  efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran; 

14) Pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta didik. 

 

 

Pernyataan lebih lanjut dikemukakan Kemendikbud (2013: 208), bahwa langkah-

langkah penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran adalah mengamati 

(observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba 

(experimenting), membentuk jaringan (networking). Proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan scientific harus menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan 

menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu 

bagaimana.” Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi 

ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) 

dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak 

(hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan 

scientific adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses 
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pembelajaran untuk merangsang kemampuan berpikir siswa dalam memperoleh 

pengetahuan bermakna dengan mencari tahu, merumuskan masalah, berpikir 

analitik sehingga membentuk domain sikap, keterampilan dan pengetahuan yang 

seimbang dan utuh melalui langkah-langkah sistematis yang meliputi kegiatan 

mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba 

(experimenting), membentuk jaringan (networking). 

 

5. Penilaian Autentik 

Istilah assesment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian atau 

evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid atau reliabel. 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Secara konseptual penilaian autentik lebih 

bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar 

sekali pun. Penilaian autentik merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran 

kontekstual. Johnson (dalam Komalasari, 2010: 147-148) mengemukakan bahwa 

penilaian autentik memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan apa 

yang telah mereka pelajari selama proses belajar mengajar. Selain itu, menurut 

Komalasari (2010: 148) penilaian autentik adalah suatu penilaian belajaryang 

merujuk pada situasi atau konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai 

macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan 

bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. 

 

Pengertian penilaian autentik menurut Hymes (Kemendikbud, 2013: 32) adalah 

suatu istilah/terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode 

penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan 
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kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. 

Sekaligus, mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara 

mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar 

lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah simulasi yang dapat mengekspresikan 

prestasi (performance) siswa yang ditemui di dalam praktik dunia nyata.  

 

Menurut Daryanto (2014: 113) penilaian autentik adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Majid (2014: 238) menjelaskan bahwa penilaian 

autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan siswa. 

 

Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk 

menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran. 

Penilaian autentik (authentic assessment) adalah pengukuran bermakna secara 

signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan (Kemendikbud, 2013: 67). Penilaian autentik memiliki relevansi kuat 

terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil 

belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, 

membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada 

tugas‐tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk 

menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Penilaian 

autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembejajaran, 

khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, 

peneliti menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan 

secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan 

keluaran (output) pembelajaran dan  mengetahui hasil belajar peserta didik pada 

ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

 

6. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Kegiatan belajar dan pembelajaran membutuhkan sumber belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang kontekstual tidak hanya 

media di dalam kelas, tetapi memiliki sumber yang luas. Menurut Prastowo 

(2015: 16) bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) 

yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Bahan tersebut berupa  materi pelajaran yang digunakan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran bisa berupa bahan tertulis maupun 

bahan tidak tertulis.Melalui bahan ajar, siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi secara sistematis dan runtut. Menurut Belawati (2007:1.12) tanpa 

bahan ajar yang baik, proses belajar dan mengajar dapat terganggu. 

Hamdani (2011: 120) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk 

bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan  
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siswa untuk belajar. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Widodo dan Jasmadi 

(2008:40), bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya. 

Menurut Yaumi (2013: 244) bahan ajar adalah seperangkat bahan yang disusun 

secara sistematis untuk kebutuhan pembelajaran yang bersumber dari bahan cetak, 

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

jaringan.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun oleh guru yang 

dipergunakan siswa agar tercapai tujuan pembelajaran. 

 

b. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Di sekolah terdapat beragam jenis bahan ajar yang digunakan. Pengelompokan 

bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa 

ahli. Lestari (2013: 52) membedakan bahan ajar menjadi dua, yaitu bahan ajar 

cetak dan noncetak. Bahan ajar cetak berupa handout, buku, modul, brosur, dan 

lembar kerja siswa. Bahan ajar noncetak meliputi 1) bahan ajar dengar (audio), 

seperti kaset, radio, piringan hitam, compact disc audio, 2) bahan ajar pandang 

dengar (audio visual) seperti video compact disc dan film, 3) multimedia 

interaktif, seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disc (CD) 

multimedia interaktif, dan bahan ajar berbasis web. 
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Menurut Amri (2013: 95-104) jenis-jenis bahan ajar berdasarkan pengemasannya 

dapat dibedakan menjadi: (a) buku teks belajar, (b) modul belajar, (c) diktat, (d) 

LKS, (e) petunjuk praktikum, (f) handout. Selanjutnya dikemukakan oleh 

Prastowo (2015: 148-148) bahan ajar memiliki berbagai macam bentuk, 

berdasarkan cara kerja bahan ajar dikelompokkan menjadi empat yaitu: 

1) Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa 

(LKS), leaflet, wallchat, foto/gambar, model/maket. 

2) Bahan ajar dengar (audio), seperti kaset, radio, compact disk audio 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti film, video compact disk 

4) Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material), seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD), multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. 

Menurut Yaumi (2013: 250), dilihat dari segi format atau bentuknya, bahan ajar 

dibagi tiga jenis, yaitu bahan cetak, bahan bukan cetak, dan kombinasi cetak dan 

bukan cetak. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan lembar 

kegiatan siswa merupakan salah satu bahan ajar cetak yang dapat digunakan siswa 

sebagai salah satu sumber belajar. 

 

c. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

1) Pengertian LKS 

Peran LKS sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar dan penggunaannya dalam 

pembelajaran dapat membantu guru untuk mengarahkan siswanya 

menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri. Menurut Choo, dkk 
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(2011: 519) LKS adalah alat instruksional yang terdiri dari serangkaian 

pertanyaan dan informasi yang dirancang untuk membimbing siswa 

untukmemahami ide-ide yang kompleks karena mereka bekerja secara 

sistematis.  

Menurut Ozmen & Yildirim (2011: 4) LKSadalah suatu lembaran yang berisi 

pekerjaan atau bahan-bahan yang membuat siswa lebih aktif dalam 

mengambil makna dari proses pembelajaran. Selain itu, menurut Arsyad 

(2005: 78),LKS merupakan jenishand outyang dimaksudkan untukmembantu 

siswa dalam belajar secara terarah. Menurut Sahin & Yildirm (dalam Bakirci 

dkk, 2011: 1463) LKS adalah dokumen tertulis yang mencakup kegiatan 

untuk membangun aktivitas siswa selama pembelajaran.  

Pada proses kegiatan penyelidikan membutuhkan LKS sebagai panduan 

untuk memahami materi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Trianto (2011: 

11) yang menyatakan bahwa: 

LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kegiatan ini dapat 

berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun 

panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam 

bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. LKS berisi lembaran 

kegiatan yang berfungsi sebagai penuntun bagi siswa untuk 

menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan LKS adalah media cetak 

yang berisi pekerjaan atau bahan-bahan sebagai panduan siswa belajar secara 

lebih terarah dan aktif melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan 

masalah. 
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2) Tujuan dan Manfaat LKS 

Lembar kegiatan siswa yang telah disusun tentu disertai dengan tujuan agar 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penyusunan LKS 

menurut Prastowo (2015: 206) adalah: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang diberikan. 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik dan memudahkan 

pendidik memberikan tugas kepada peserta didik. 

 

Menurut Trianto (2011: 112) tujuan dan manfaat menggunakan LKS adalah 

untuk mengaktifkan siswa dalam mengembangkan konsep, mengaktifkan 

siswa dalam proses belajar mengajar, melatih siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan keterampilan proses, membantu guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran, sebagai pedoman guru dan siswa untuk menambah 

informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis, membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar, dan membantu siswa untuk menambah 

informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, tujuan dan manfaat LKS adalah 

memberikan kemudahan bagi siswa memahami materi pelajaran dan melatih 

kemandirian siswa mengerjakan soal, sedangkan manfaat LKS bagi guru 

adalah membantu menyusun rencana pembelajaran dan sebagai pedoman 

guru dalam menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 
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3) Langkah-langkah Penyusunan LKS 

Dalam penyusunan LKS harus memperhatikan langkah-langkah tertentu. 

Berdasarkan Depdiknas (2008:23-24) dalam menulis bahan ajar khususnya LKS 

terdapat beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu: 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materimater mana yang 

akan memerlukan bahan ajar LKS. Biasanya dalam menentukan materi 

dianalisis dengan cara melihat materi pokok dari materi yang akan diajarkan, 

kemudian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. 

b. Menyusun Peta Kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKS yang 

harus ditulisdan urutan LKS-nya juga dapat dilihat. Urutan LKS ini sangat 

diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. 

c. Menentukan Judul-judul LKS 

Judul LKS ditentukan atas dasar Kompetensi Dasar, materi pokok yang 

terdapat dalam kurikulum. Satu KD dapat dijadikan sebagai judul LKS apabila 

kompetensi itu tidak terlalu besar, atau sesuai dengan tema/subtema. 

d. Penulisan LKS, meliputi: 

1) Perumusan KD harus dikuasai. Rumusan KD pada LKS langsung 

diturunkan dari standarisi. 

2) Menentukan alat penilaian 

3) Penyusunan materi 

Materi LKS sangat tergantung pada KD yang akandicapai. Materi LKS 

dapat berupa informasi pendukung,yaitu gambaran umum atau ruang 
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lingkup substansi yangakan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai 

sumberseperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.Agar 

pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, makadapat saja dalam LKS 

ditunjukkan referensi yangdigunakan agar siswa membaca lebih jauh 

tentang materiitu. 

 

4) Syarat-syarat Penyusunan LKS 

Penyusunan LKS, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar LKS dikatakan 

baik menurut Rohaeti & Padmaningrum (2008: 21) syarat LKS antara lain: 

(1) Syarat-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 diharapkan mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan. komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa ditentukan oleh tujuan 

pengembangan pribadi siswa; (2) syarat konstruksi berhubungan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan dalam LKS; dan (3) syarat teknis menekankan pada tulisan, 

gambar, penampilan dalam LKS. 

 

LKS yang dapat digunakan oleh siswa secara optimal adalah LKS yang meliputi 

tiga aspek menurut Darmojo & Kaligis (1993: 41-46), yaitu didaktik, kontruksi, 

dan teknik. 

a. Syarat-syarat Didaktik  

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses mengajar harus 

memenuhi persyaratan didaktik artinya harus mengikuti azas-azas belajar yang 

efektif, yaitu:  

1) Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik itu 

adalah yang dapat digunakan oleh siswa yang lamban, sedang, maupun 

pandai.  
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2) Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS 

berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu.  

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kesempatan kepada 

siswa untuk menulis, menggambar, berdiskusi, menggunakan alat, dan 

sebagainya.  

4) Dapat mengembangkan komunikasi sosial, moral dan estetika pada anak. 

LKS tidak semata-mata ditunjukkan untuk mengenal fakta-fakta dan 

konsep akademis, sehingga dibutuhkan bentuk kegiatan yang 

memungkinkan siswa dapat berhubungan dengan orang lain.  

 

b. Syarat-syarat Konstruksi  

1) Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang pada hakekatnya harus tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pihak pemakai atau siswa.  

2) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak 

3) Menggunakan struktur kalimat yang jelas  

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu:  

(a) Hindarkan kalimat kompleks.  

(b) Hindarkan kata-kata tak jelas misalnya mungkin, kira kira 

(c) Hindarkan kalimat negatif, apalagi negatif ganda. 

(d) Menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif. 
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(e) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

anak. Konsep yang hendak dituju merupakan sesuatu yang kompleks, 

dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dulu. 

(f) Tidak mengacu pada buku sumber di luar kemampuan keterbacaan siswa. 

(g) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada siswa 

untuk menulis maupun menggambar pada LKS. Memberikan bingkai 

dimana anak harus menuliskan jawaban atau menggambar sesuai dengan 

yang diperintahkan. Hal ini dapat juga memudahkan guru untuk 

memeriksa hasil kerja siswa.  

(h) Menggunakan kalimat sederhana dan pendek. Kalimat yang panjang tidak 

menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun kalimat yang terlalu pendek 

juga dapat mengundang pertanyaan.  

(i) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar lebih 

dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat pada sifat formal 

atau abstrak sehingga sukar ditangkap oleh anak.  

(j) Memiliki tujuan belajar yang jelas dan manfaat serta sebagai sumber 

motivasi.  

(k) Dapat digunakan oleh anak-anak, baik yang lamban maupun yang cepat.  

(l) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya, 

kelas, mata pelajaran, topik, nama atau nama-nama anggota kelompok, 

tanggal dan sebagainya.  
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c. Syarat-syarat Teknik  

1) Tulisan dengan menggunakan huruf cetak, huruf tebal yang agak besar 

untuk topik, tidak menggunakan lebih dari sepuluh kata dalam tiap kalimat 

dan mengusahakan agar perbandingan besar huruf dengan gambar serasi.  

2) Gambar dapat menyampaikan pesan secara efektif kepada siswa.  

3) Ada kombinasi antar gambar dan tulisan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksudLKS adalah media cetak yang 

berisi pekerjaan atau bahan-bahan sebagai panduan siswa belajar secara lebih 

terarah dan aktif melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah, 

dengan indikator memenuhi tiga syarat, yaitu didaktik, konstruksi, dan teknik. 

 

7. Keterampilan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir 

Setiap hari manusia melakukan aktivitas berpikir. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (dalam Kuswana, 2011: 1) mengartikan kata dasar “pikir” adalah 

akal budi, ingatan, angan-angan. Berpikir artinya menggunakan akal budi 

untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang 

dalam ingatan. Berpikir merupakan sumber daya manusia yang paling 

utama.Aktifitas mental seseorang dalam menentukan atau memutuskan suatu 

sikap yang akan diambil dilakukan melalui proses berpikir. Proses berpikir, 

seseorang dapat memilih sesuatu hal yang menurutnya benar atau salah, baik 

atau buruk. Menurut Bono (1991: 14) tujuan berpikir adalah mengumpulkan 

informasi serta menggunakannya sebaik mungkin. Karena cara pikiranbekerja 

untuk menciptakan konsepsi pola yang tetap, kita tidak dapat  
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menggunakan informasi baru secara lebih baik kecuali jika kita mempunyai 

beberapa cara untuk membangun kembali pola-pola lama dan menyesuaikannya 

dengan keadaan yang baru. 

Hasil berpikir merupakan sesuatu yang dihasilkan melalui proses berpikir dan 

membawa atau mengarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil berpikir 

dapat berupa ide, gagasan, penemuan, dan pemecahan masalah, keputusan, serta 

selanjutnya dapat dikonkretisasi ke arah perwujudan, baik berupa tindakan untuk 

mencapai tujuan praktis maupun untuk mencapai tujuan keilmuan tertentu. 

Trianto (2011: 95) menyatakan bahwa berpikir adalah kemampuan untuk 

menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasar pada inferensi atau 

pertimbangan yang saksama. Selanjutnya menurut Costa (dalam Komalasari, 

2010: 266) menyatakan bahwa berpikir terdiri atas kegiatan atau proses berikut: 

(1) menentukan hukum sebab akibat, (2) pemberian makna terhadap sesuatu yang 

baru, (3) mendeteksi keteraturan di antara fenomena, (4) penentuan kualitas 

bersama (klasifikasi), dan (5) menemukan ciri khas suatu fenomena. 

Kuswana (2011: 8) mengemukakan berpikir merupakan suatu istilah yang 

digunakan dalam menggambarkan aktivitas mental, baik yang berupa tindakan 

yang disadari maupun tidak sepenuhnya dalam kejadian sehari-hari sebagai 

tindakan rutin, tetapi memerlukan perhatian langsung untuk bertindak ke arah 

lebih sadar secara sengaja dan refleksi atau membawa ke aspek-aspek tertentu atas 

dasar pengalaman. 

Menurut Hassoubah (2007: 36-37), karakteristik berpikir yang baik mencakup 

hal-hal berikut. 
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1) Mampu mengungkapkan informasi baru dengan bahasa sendiri. 

2) Dapat menerima perbedaan. 

3) Mencari alternatif. 

4) Tabah dan pantang menyerah 

5) Mampu menjabarkan, menggambarkan dan berminat mencari kebenaran 

dengan berbagai cara. 

6) Mampu menyelesaikan masalah. 

7) Mampu membuat keputusan. 

8) Melatih inisiatif mengarahkan diri sendiri. 

9) Berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. 

10) Fleksibel dan imajinatif. 

11) Mempertimbangkan berbagai pendapat yang berbeda. 

12) Memakai pengetahuan dan pengalaman yang lalu. 

13) Mampu mentransformasi pengetahuan dalam situasi yang baru. 

14) Mampu menjelaskan apa yang telah dipelajari, mengaoa dan bagaimana. 

 

Keterampilan berpikir sejalan dengan wacana meningkatkan mutu pendidikan 

melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan hasil belajar. Oleh 

karena itu, perlu suatu pendekatan, strategi, dan metode yang selaras dengan 

kebutuhan pencapaian tujuan dan potensi peserta didik.  

Menurut Conway (dalam Kuswana, 2011: 24) kemampuan berpikir melibatkan 

enam jenis berpikir: 

(1)Metakognisi. 

(2)Berpikir kritis. 

(3)Berpikir kreatif. 

(4)Proses kognitif (pemecahan masalah dan pengambilan keputusan). 

(5)Kemampuan berpikir inti (seperti representasi dan meringkas). 

(6)Memahami peran konten pengetahuan. 

 

Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan berpikir adalah aktivitas mental 

baik yang disadari maupun tidak sepenuhnya disadari untuk menganalisis, 

mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasar pada inferensi atau pertimbangan 

yang saksama, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Keterampilan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis seharusnya dapatdibentuk melalui kegiatan dimiliki 

oleh setiap siswa. Jika siswa telah memilikikemampuan berpikir kritis, siswa akan 

lebih mudah untukmemecahkan suatu masalah dihadapanya.Kata “kritis” muncul 

dari bahasa Yunani yang berarti “hakim” dan diserap oleh bahasa Latin. Kamus 

(Oxford) menerjemahkan sebagai “sensor” atau pencarian kesalahan. Seringkali 

“kritis” dimaksudkan sebagai penilaian, entah buruk atau bagus (Bono, 2007: 

204).  

Ennis(dalam Fisher, 2009: 5)  mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah proses 

yang bertujuan agar dapat membuatkeputusan yang masuk akal, jadi apa yang 

dipikirkan adalah yang terbaik dari kebenaran yang dapat dilakukan dengan benar. 

Selanjutnya menurut Dirman (2014: 122) kemampuan berpikir kritis ada pada 

semua orang, khususnya mereka yang normal hingga jenius. Secara akademis 

diyakini bahwa pemikiran kritis itu umumnya dimiliki oleh orang yang 

berpendidikan tinggi.  

Spliter (dalam Komalasari, 2010: 266) mengemukakan bahwa keterampilan 

berpikir kritis adalah keterampilan bernalar dan berpikir reflektif yang difokuskan 

untuk memutuskan hal-hal yang diyakini dan dilakukan. Selanjutnya menurut 

Johnson (2006: 210) berpikir kritis adalah aktivitas mental sistematis yang 

dilakukan oleh orang-orang yang toleran dengan pikiran terbuka untuk 

memperluas pemahaman mereka.MenurutRajendran (2013: 20) critical thinking is 

the intellectually disciplined prosess of activity and skillfully conceptualizing, 

appliying, analyzing, synthesizing and evaluating information. 



50 

 

Seseorang dikatakan berpikir kritis dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut 

Ennis (dalam Susanto, 2013: 125) membagi indikatorketerampilan berpikir kritis 

menjadi 5 kelompok, yaitu: (1) memberikanpenjelasan sederhana (elementary 

clarification), (2) membangunketerampilan dasar (basic support), (3) membuat 

inferensi (inferring), (4)membuat penjelasan lebih lanjut (advanced clarification), 

(5) mengaturstrategi dan taktik (strategies and tactics). 

Indikator berpikir kritis siswa menurut Saputro (2013: 3) sebagai berikut. 

1) Keterampilan menganalisismerupakan suatu keterampilan menguraikan 

sebuahstruktur ke dalam komponen-komponen agar 

mengetahuipengorganisasian struktur tersebut. Dalam 

keterampilantersebut tujuan pokoknya adalah memahami sebuahkonsep 

global dengan cara menguraikan atau merinciglobalitas tersebut ke dalam 

bagian-bagian yang lebihkecil dan terperinci;  

2) Keterampilan mensistesismerupakan keterampilan yang berlawanan 

denganketerampilan menganalisis. Keterampilan menganalisisadalah 

keterampilan menghubungkan bagian-bagianmenjadi sebuah bentukan 

atau susunan yang baru;  

3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,keterampilan ini 

merupakan keterampilan aplikatifkonsep kepada beberapa pengertian 

baru. Keterampilanini menutut pembaca untuk memahami bacaan 

dengankritis sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswamampu 

menangkap beberapa pikiran pokok bacaan,sehingga mampu mempola 

sebiah konsep. Tujuanketerampilan ini bertujuan agar pembaca 

mampumemahami dan menerapkan konsep-konsep ke 

dalampermasalahan atau ruang lingkup baru;  

4) Keterampilanmeyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran 

manusiaberdasarkan pengertian/pengetahuan (kebenaran) 

yangdimilikinya dapat beranjak mencapaipengertian/pengetahuan 

(kebenaran) yang baru yang lain; 

5) Keterampilan mengevaluasi, keterampilan inimenuntut pemikiran yang 

matang dalam menentukannilai sesuatu dengan berbagai criteria yang 

ada.Keterampilan menilai menghendaki pembaca agarmemberikan 

penilaian tentang nilai yang diukur denganmenggunakan standar tertentu. 

 

Menurut Fisher (2009: 8), beberapa keterampilan berpikir kritis yang sangat 

penting, khususnya adalah: 



51 

 

1) Mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang dipikirkan, 

khususnya alasan-alasan dan kesimpulan-kesimpulan 

2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi 

3) Mengklarifikasi dan menginterprestasi pertanyaan-pertanyaan dan 

gagasan-gagasan 

4) Menilai ekseptabilitas, khususnya kredibilitas, klaim klaim 

5) Mengevaluasi ergumen-argumen yang beragam jenisnya 

6) Menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan penjelasan-

penjelasan 

7) Menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan-keputusan 

8) Menarik inferensi-inferensi 

9) Menghasilkan argumen argumen 

 

Selanjutnya menurut Dike (2010: 22), aspek dan sub indikatorkemampuan 

berpikir kritis adalah sebagai berikut. 

1) Definisi dan klarifikasi masalah 

Aspek ini memiliki beberapa sub indikator antara lain : 

a. Mengidentifikasi isu-isu sentral atau pokok-pokok masalah. 

b. Membandingkan kesamaan dan perbedaan. 

c. Membuat dan merumuskan pertanyaan secara tepat 

(criticalquestion). 

2) Menilai informasi yang berhubungan dengan masalah 

a. Siswa menemukan sebab-sebab kejadian permasalahan. 

b. Siswa mampu menilai dampak atau konsekuensi. 

c. Siswa mampu memprediksi konsekuensi lanjut dari 

dampakkejadian. 

3)  Solusi masalah/membuat Kesimpulan dan memecahkan 

a. Siswa mampu menjelaskan permasalahan dan 

membuatkesimpulan sederhana. 

b. Siswa merancang sebuah solusi sederhana. 

c. Siswa mampu merefleksikan nilai atau sikap dari peristiwa. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan keterampilan berpikir kritis 

adalah proses menganalisis fakta, menghasilkan dan mengatur ide-ide, 

mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, 

mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah, sehingga dapat membuat 

keputusan yang masuk akal. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir kritis 

akan selalu bertanya pada diri sendiri dalam setiap menghadapi segala 

persoalan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. 
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Adapun indikator keterampilan berpikir kritis yang diteliti dalam penelitian ini, 

yaitu: (1) mengidentifikasi masalah sesuai dengan informasi yang diperoleh, (2) 

membandingkan kesamaan dan perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok, (3) 

mengemukakan pertanyaan yang relevan dan beraturan, (4) mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, (5) menilai dampak suatu kejadian 

permasalahan, (6) mampu menjelaskan permasalahan dan membuat kesimpulan 

sederhana, dan (7) merefleksikan nilai atau sikap dari peristiwa. 

 

8. Pengertian Efektivitas 

 Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan.Secara umum teori efektivitas berorientasi pada tujuan. Hal ini 

sesuai dengan beberapa pendapat yang ditemukan para ahli tentangefektivitas  

Menurut Januszewski & Molenda (2008: 57) dalam konteks pendidikan, 

efektifitas berkaitan dengan sejauh manasiswa mencapai tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. Syaiful & Aswan (2002: 147) mengemukakan indikator 

penilaian keefektifan berkenaan dengan hasil belajar yang dicapai. Sugiyono 

(2011: 413) menguku refektifitas media pembelajaran diukur dari 1) mudahnya 

pembelajaran tersebut di implementasikan, 2) suasana belajar menjadi kondusif, 

dan 3) hasilpembelajaran yang meningkat. 

Aunurrahman (2009: 34) menyatakan sebagai bahwa pembelajaran yang efektif 

ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan 

telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan, 
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dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan 

sebagainya. 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, baik dari 

faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, media, metode maupun model 

pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada 

efektivitas penggunaan LKS berbasis CTL untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis.  

Seorang guru dituntut untuk dapat mengembangkanpembelajaran yang optimal, 

sehingga terwujud proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Suatu metode 

bisa dikatakan efektif jika prestasi belajar yang diinginkan dapat dicapai dengan 

menggunakan metode yang tepat guna.Maksudnya dengan menggunakan metode 

tertentu tetapi dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik.  

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas dalam suatu kegiatan pembelajaran 

berkenaandengan sejauhmana, apa yang dirancanakan ataudiinginkan 

dapatterlaksana atau tercapai. Parameter untuk mencapai efektifitas pembelajaran 

dalam penelitian ini dinyatakan dengan adanya peningkatan nilai pretes sebelum 

menggunakan LKS berbasis CTL dan postes siswa setelah menggunakan LKS 

berbasis CTL yang ditunjukkan dengan nilai N-gain. 

9. Pengertian Kemenarikan, Kemudahan, Kemanfaatan LKS 

 

Guru dituntut mampu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Persiapan dimaksudkan agar pembelajaran yang akan 

dilaksanakan menjadi teratur, rapi, dan terencana sehingga memudahkan 
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pelaksanaan pembelajaran. Persiapan juga dapat mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan efektif.  

Ketika menggunakan bahan ajar dalam pembelajaran, pengguna 

mempertimbangkan kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan suatu bahan ajar. 

Pertimbangan seperti itu akan mempengaruhi persepsi pengguna. Tampilan suatu 

produk mempengaruhi tingkat kemenarikan pengguna untuk menggunakan suatu 

produk. Menurut Reigeluth (2009: 77) “Appeals is degree to ehich learners enjoy 

the instruction.” Lebih lanjut Reigeluth menyatakan disamping efektivitas, 

kemenarikan adalah salah satu kriteria untuk pembelajaran yang baikdengan 

harapan siswa cenderung ingin terus belajar ketika mendapat pengalaman 

menarik. 

Januszweki & Molenda (2008: 56) menyatakan pembelajaran yang memiliki 

tingkat kemenarikan yang baik memiliki satu atau lebih dari kualitas ini, yaitu: a) 

menyediakan tantangan, membangkitkan harapan yang tinggi, b) memiliki 

relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman masa lalu siswa dan kebutuhan masa 

depan, c) memiliki aspek humor atau elemen menyenangkan, d) menarik 

perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru, e) melibatkan intelektual dan 

emosional, f) menghubungkan kepentingan dan tujuan siswa, dan g) 

menggunakan berbagai bentuk representasi (misalnya audio dan visual). 

Sebuah LKS yang kayak manfaat harus bisa menjadi bahan ajar yang menarik 

bagi siswa. Menurut Venkatesh & Morris (2000) ada dua konsep utama yang 

dipercaya dalam penerimaan pengguna yaitu kemudahan (Perceived ease of use) 

dan kemanfaatan (Perceived usefullness). Menurut Venkatesh & Morris (2000) 
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kemudahan (Perceived ease of use) menggambarkan dampak atas tingkah perilaku 

melalui dua penyebab yaitu dampak langsung atau tingkah perilaku dan dampak 

tidak langsung atau perilaku. Menurut Davis (1989) kemudahan adalah derajat 

kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan suatu bahan ajar akan 

membebaskannya dari usaha. 

Menurut Venkatesh & Morris (2000) kemanfaatan merupakan penentu yang kuat 

terhadap penerimaan pengguna suatu pembelajaran. Selanjutnya menurut Davis 

(1989) kemanfaatan adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu 

bahan ajar tertentu akan meningkatkan prestasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kemanarikan, 

kemudahan, dan kemanfaatan merupakan kriteria suatu bahan ajar yang membuat 

siswa termotivasi untuk belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang telah dilakukan dan mendukung penelitian pengembangan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, dkk (2011: 305) menunjukkan 

ada perbedaan signifikan pada nilai post-test antara grup yang menggunakan 

pendekatan CTL dan tidakmenggunakanpendekatanCTL. Grup yang 

menggunakan pendekatan CTL  memperoleh skor lebih tinggi dibandingkan 

yang tidak menggunakan pendekatan CTL.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ozmen & Yildirim (2011: 4) menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan  menggunakan LKS lebih efektif daripada kelas 

yang diajarkan dengan metode konvensional, karena siswa ikut aktif dalam 
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pembelajaran dan guru dapat menentukan target pembelajaran yang bisa 

dicapai, atau perubahan perilaku yang bisa diungkapkan serta sikap mental 

yang bisa dibentuk melalui pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Toman (2013: 173) menunjukkan bahwa 

lembar kegiatan siswa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan CTL 

memungkinkan siswa secara aktif berpartisipasi selama proses belajar, 

membantu siswa untuk belajar lebih baik, dan  meningkatkan hasil belajar 

siswa. Materi yang dikemas dengan pendekatan CTL  dalam tahap 

pembelajaran dapat memberi efek positif pada proses pembelajaran. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Osman, dkk (2010: 1717) menunjukkan 

pembelajaran CTL dapatmeningkatkan kemampuan  memecahkan masalah . 

Pembelajaran CTL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan 

melatih siswa menilai suatu masalah.Pada pembelajaran CTL, siswa tidak 

hanya fokus pada prestasi intelektual tapi juga belajar bagaimana caranya 

menciptakan situasi belajar yang dapat mengembangkan semua dimensi 

pendidikan seperti kepribadian, emosi dan karakteristik sosial  Dengan 

membangun sikap ilmiah, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

aspek intelektual, emosional dan sosial dengan seimbang. 

5. Penelitian  Quitadamo, dkk (2009: 29).Hasil penelitian ini menunjukkan 

menunjukkan PLTL(Peer-Led Team Learning ) memiliki potensi untuk 

memperbaiki keterampilan berpikir kritis siswa. Pengembangan berkelanjutan 

PLTL (Peer-Led Team Learning ) dan metode terkait dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Maricica (2014: 653) menunjukkan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa dapat berhasil didorong dan dikembangkan 

pada pembelajaran matematika di SD dengan pemilihan isi (tugas), dan 

menemukan pemecahan masalah yang menekankan keterampilan berpikir 

kritis siswa, dan tidak membuat penggolongan tingkat kemampuan siswa di 

kelas.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Bahr (2010: 1)menunjukkan bahwa bahwa 

siswa, terlepas dari perbedaan jenjang kelas, umumnya memiliki rasa percaya 

diri pada kemampuan untuk berpikir kritis dan mampu secara jelas 

mengidentifikasi aktivitas dalam tugas mereka yang menuntut pemikiran 

kritis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mampu 

memahami konsep pemikiran kritis tapi juga memiliki kapasitas untuk 

berpikir kritis pada semua jenjang kelas. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Kaymaki (2012: 61) menunjukkan bahwa 

LKS  praktis, berguna, dan ekonomidigunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Demircioglu, dan Kaymaki 

(2011:123)menunjukkan bahwa salah satu alat yang paling efektif untuk 

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran adalah  penggunaan LKS. LKS 

dapat  membantu siswa untuk membangun pengetahuan dalam skema siswa, 

dapat digunakan untuk menilai siswa dan mendapatkan umpan balik, 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk buku teks dalam pelajaran otentik. 

10. Penelitian yang dilakukan olehHarns dan KombaB (2008:453) menunjukkan 

bahwa LKS efektif dalam meningkatkan pemerolehan pengetahuan jika siswa 
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memiliki pengetahuan sebelumnya.LKSyang didesain menggunakan format 

tugas terbuka dapat membangkitkan minat siswa. 

 

Penelitian yang relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Kesamaan diantaranya adalah menggunakan 

CTL sebagai pendekatan pembelajaran, mengembangkan LKS berbasis CTL, 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

Perbedaanya adalah materi pokok yang berbeda, subyek penelitian yang berbeda-

beda tingkat. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Pemerintah pada tahun 2013 menerapkan kurikulum baru di semua jenjang 

pendidikan sekolah. Salah satu ciri kurikulum tahun 2013 adalah bersifat tematik 

integratif pada level pendidikan dasar (SD). Pembelajaran tematik memadukan 

beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Sesuai dengan tahapan 

perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik dalam belajar, konsep 

belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi peserta 

didik SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik.  

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mempersiapkan siswa menjadi mampu 

beradaptasi dalam mengubah hidup di negara berkembang, melalui pelatihan yang 

berfokus pada dasar logis berpikir, pemikiran, kritis, akurat, jujur, efisien dan 

efektif. Oleh karena itu dalam kurikulum nasional, pelajaran yang satu dengan 

yang lain saling terintegrasi. Muatan pembelajaran disusun dalam sebuah tema. 

Dengan demikian pembelajaran dapat melatih siswa untuk berpikir holistik, 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka dengan kehidupan nyata siswa dan 
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siswa dilatih untuk mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi, sehingga 

melatih keterampilan berpikir kritis siswa.  

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan 

tersedianya bahan ajar atau alat bantu yang menunjang. Penyediaan bahan ajar 

serta metode mengajar yang dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan 

bagi pengembangan potensi siswa secara optimal. Potensi siswa akan muncul bila 

dibantu dengan LKS yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan 

serta mencakup unsur CTL. 

Pengembangan LKS berbasis CTL mampu menyelesaikan permasalahan 

rendahnya hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis yang dihadapi siswa. 

Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien sehingga 

dapat diperoleh output berupa produk LKS matematika berbasis CTL 

danmeningkatanya hasil belajar dan berpikir kritis siswa. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada kerangka pikir pada gambar berikut. 
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INPUT 

Pembelajaran di kelas dan kendala-kendala yang ditemukan seperti LKS 

yang dikembangkan guru belum menggunakan CTL, keterampilan berpikir 

kritis dan hasil belajar yang masih rendah. 

 

PROSES 

(BAHAN AJAR) 

LKS 

(PENDEKATAN) 

CTL 

 

Pengembangan LKS berbasis CTL 

 

OUTPUT 

1. LKS berbasis CTL 

2. LKS yang menarik, mudah, dan bermanfaat 

3. Keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa meningkat 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. LKS berbasis CTL yang dikembangkan adalah LKS yang valid untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

2. LKS berbasis CTL yang dikembangkan adalah LKS yang menarik, mudah, 

dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa. 

3. Ada perbedaan rata-rata hasil pre-test dan keterampilan berpikir kritis dengan 

hasil post-test siswa yang pembelajarannya menggunakan LKS berbasis CTL 

apabila dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Menurut Setyosari  (2013: 223) 

metode penelitian dan pengembangan adalah kajian secara sistematik untuk 

merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan 

hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan 

secara internal. Berikut ini merupakan langkah-langkah penggunaan metode 

Research and Development (R&D) merujuk pada model Borg & Gall: 1) 

Pengembangan dan pengumpulan informasi, 2) Perencanaan, 3) Pengumpulan 

format produk awal, 4) Uji coba awal, 5) Revisi produk, 6) Uji coba lapangan, 7) 

Revisi Produk, 8) Uji lapangan, 9) Revisi produk akhir, 10) Desiminasi dan 

implementasi. 

Langkah yang dilakukan pada penelitian ini hanya sampai tahap revisi produk 

setelah uji coba produk secara terbatas di SDN 1 Sidodadi. Hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan waktu dan keahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap 

selanjutnya. 

 

 

 



62 

 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Pelaksanaan studi pendahuluan dan uji coba perangkat LKS dilakukan di SDN 1 

Sidodadi, sedangkan proses pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan 

di kampus Universitas Lampung. Subyek penelitian adalah pengembangan LKS 

dengan menerapkan pendekatan CTL. Subyek uji coba adalah siswa kelas IV SD. 

 

C. Prosedur Pengembangan 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada Research and 

Development (R & D) oleh Borg and Gall (dalam Setyosari, 2013: 237) dengan 

uraian penjelasan yang sudah dimodifikasikan dan diselaraskan dengan tujuan dan 

kondisi penelitian yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian R& D Borg and Gall (dalam Setyosari, 

2013: 237) 

 

Berikut adalah penjabaran langkah pengembangan menurut Borg and Gall (dalam 

Setyosari, 2013: 230-233). 

 

 

Penelitian dan 

Pengumpula 

Informasi 

Uji 

Lapangan 

Revisi 

Produk 
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Diseminasi dan 

Implementasi 

Revisi Produk Uji Coba 

Lapangan 

Perencanaan  

Pengembangan 

Format Produk 

Awal 

Revisi 

Produk 

Uji Coba 

Awal 
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1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian pengembangan. Menurut 

Sanjaya (2013: 136) penelitian dan pengumpulan informasi dimulai dari 

munculnya gagasan atau ide untuk menghasilkan sesuatu. Gagasan ini muncul 

karena kegalauan peneliti tentang sesuatu yang menjadi bahan kajiannya. 

Kajian dalam penelitian dan pengumpulan informasi menurut Borg and Gall 

(dalam Hasyim, 2016: 86) meliputi analisis kebutuhan, studi literatur, 

penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dalam segi nilai. 

Menurut Setyosari (2013: 237) penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat 

penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan 

pengembangan. Ini bisa dikatakan misalnya melalui pengembangan kelas 

untuk melihat kondisi rill lapangan.Kajian pustaka dan termasuk literatur 

pendukung terkait sangat diperlukan sebagai landasan melakukan 

pengembangan. 

 

2. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat tujuan dari pengembangan produk. Menurut 

Ali (2014: 114) perencanaan yang dimaksudkan adalah mendefinisikan hal-hal 

yang harus dimasukkan dalam perencanaan dan keterampilan yang akan 

dikembangkan melalui produk yang akan dihasilkan. Hasyim (2016: 86) 

menjelaskan bahwa menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan 

yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah 

penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 
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Hal yang sangat urgen dalam tahap ini menurut Setyosari (2013: 238) adalah 

merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang 

dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang 

kukuh untuk mengembangkan produk, sehingga produk yang diujicobakan 

sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai.    

Perencanaan desain pembelajaran dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan CTL untuk menghasilkan produk berupa LKS sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya dirumuskan tujuan 

pembelajaran, yakni tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah menggunakan 

produk LKS berbasis CTL. 

 

3. Pengembangan Format Produk Awal 

Komponen-komponen yang terintegrasi ke dalam produk merupakan bentuk 

fisik dari produk pengembangan. Pengembangkan bentuk awal dari produk 

yang dikembangkan melalui R&D  menurut Ali (2014: 115) dasarnya 

merupakan bentuk lengkap dari produk yang dikembangkan sebelum dilakukan 

serangkaian pengujian dan revisi berdasarkan saran dari hasil berbagai 

pengujian. Menurut Setyosari (2013: 238) pengembangan format awal atau 

draf awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran, handbooks, 

dan alat evaluasi.  

Hasil akhir dari kegiatan R & D berupa desain baru, yang lengkap dengan 

spesifikasinya misalnya LKS, spesifikasinya berdasarkan analisis kebutuhan 

ketika melakukan observasi kepada guru dan siswa. Hasil akhir dari penelitian 

ini adalah LKS berbasis pendekatan CTL.  
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4. Uji Coba Awal 

Tahap ini LKS yang dikembangkan diujikan kepada para ahli untuk 

mengoreksi kelayakan produk yang dikembangkan. Menurut Sanjaya (2013: 

143) uji coba adalah tahap mencobakan produk pendidikan hasil 

pengembangan yang bertujuan untuk menemukan efektivitas produk dilihat 

dari sisi hasil belajar serta kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh guru 

(pengguna) baik yang dirasakan guru dalam pengelolaan pembelajaran maupun 

kesulitan siswa dalam belajar. Lebih lanjutmenurut Setyosari (2013: 238) uji 

coba awal dilakukan pada 1-3 sekolah yang melibatkan 6-12 subjek dan data 

hasil wawancara, observasi, dan angket dikumpulkan dan dianalisis. Uji coba 

dilakukan terhadap format produk yang dikembangkan apakah sesuai dengan 

tujuan khusus. Hasil analisis dari uji coba awal ini menjadi bahan masukan 

untuk melakukan revisi produk awal. 

 

5. Revisi Produk 

Setelah produk divalidasi melalui diskusi dengan para ahli, maka akan 

diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk 

dikurangi dengan cara merevisi produk. Menurut Ali (2014: 116) revisi produk 

adalah melakukan revisi terhadap bentuk awal produk mengikuti saran dan 

masukan yang dibuat berdasarkan kesimpulan hasil uji coba awal. Revisi 

produk yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Hasil uji coba 

lapangan tersebut diperoleh informasi tentang produk yang dikembangkan. 

Menurut Setyosari (2013: 238) berdasarkan data tersebut apakah masih 

diperlukan untuk melakukan evaluasi yang sama dengan mengambil situs yang 

sama pula. Hasil perbaikan ini merupakan produk utama dari produk yang 
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dikembangkan, yang siap untuk dilakukan pengujian. Produk yang telah 

direvisi kemudian dilakukan uji coba.  

Bentuk produk yang dihasilkan setelah direvisi ini ada berbagai perubahan 

sesuai berbagai masukan yang diperoleh dari uji coba tahap awal tadi. 

Perubahan-perubahan dilakukan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan 

lebih memenuhi kebutuhan berdasarkan pengalaman para guru yang dilibatkan 

dalam pengujian tahap awal. Revisi terhadap bentuk awal produk ini 

menghasilkan bentuk utama perangkat yang siap untuk dilakukan serangkaian 

pengujian lebih lanjut. 

6. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk melalui proses validasi dan revisi produk, maka selanjutnya 

dilakukan uji coba pada kelompok kecil. Menurut Setyosari (2013: 238) 

produk yang telah direvisi, berdasarkan hasil uji coba kelas kecil, kemudian 

diujicobakan lagi kepada unit atau subjek coba yang lebih besar. Uji coba 

lapangan dilakukan terhadap sebanyak 5-15 sekolah dengan melibatkan 30-100 

subjek. Uji coba ini dikategorikan skala sedang. Data kuantitatif hasil belajar 

dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai, 

atau jika memungkinkan dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga 

diperoleh data untuk melakukan revisi produk lebih lanjut. 

Menurut Ali (2014: 117)  produk yang telah direvisi, dilakukan uji coba produk 

secara eksperimen. Produk yang telah dibuat diuji cobakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Eksperiman awal bentuk utama produk dengan tujuan menguji 

apakah terjadi peningkatan kemampuan pengguna produk yang dikembangkan 
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ini setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan produk tersebut. Data 

hasil studi eksperimen tahap awal terdiri dari dua macam, yaitu data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil pretes dan postes. Data ini 

dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Statistik 

deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk tampilan-

tampilan statistik deskriptif atau grafik skor subjek. Selain itu, statistik 

inferensi digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan antara rata-rata skor 

pretes dan skor postes, terutama sebagai dasar pengambilan kesimpulan tentang 

keefektivan produk dalam pembelajaran.  

Adapun data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok 

terfokus digunakan untuk membahas atau membuat penilaian terhadap 

berbagai aspek dari keberadaam dan penggunaan produk. Hasil diskusi 

kelompok ini juga diguakan sebagai bahan masukan untuk melakukan revisi 

lagi terhadap bentuk utama produk sehingga produk lebih sempurna, baik 

ditinjau dari segi teori dan konsep pembelajaran maupun dari segi 

penerapannya dalam praktek pembelajaran. 

 

7. Revisi produk akhir 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil kemudia produk direvisi kembali. 

Menurut Hasyim (2016: 86) tahap ini menyempurnakan produk hasil uji coba 

lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Dijelaskan lebih 

lanjut oleh Setyosari (2013: 239) hasil uji coba lapangan dengan melibatkan 

kelompok subjek lebih besar ini dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan 

produk dalam mencapai tujuannya dan mengumpulkan informasi yang dapat 
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dipakai untuk meningkatkan produk untuk keperluan perbaikan pada tahap 

berikutnya. 

 

8. Uji Lapangan 

Berdasarkan hasil uji coba skala kecil, kemudian diuji cobakan lagi kepada unit 

atau subjek coba yang lebih besar. MenurutSetyosari (2013: 239) setelah 

produk direvisi, apabila pengembang menginginkan produk yang lebih layak 

dan memadai maka diperlukan uji lapangan. Tujuan dari tahapan penelitian ini 

adalah menentukan apakah produk yang dikembangkan telah menunjukkan 

performansi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan atau tidak.  

Menurut Hasyim (2016: 87) uji lapangan melibatkan 10 sampai 30 sekolah 

dengan 40 sampai dengan 200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, 

wawancara, dan observasi dan hasilnya dianalisis. Pada tahap ini menurut Ali 

(2014: 117)  melakukan eksperimen kembali terhadap produk yang sudah 

direvisi untuk menguji secara operasional. Terdiri dari uji coba efektivitas dan 

mengetahui pengaruh pengembangan LKS terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar siswa. 

 

9. Revisi produk akhir 

Setelah dilakukan uji coba lapangan/kelompok besar, kemudain produk direvisi 

kembali. Menurut Setyosari (2013: 239) revisi produk akhir yaitu revisi yang 

dikerjakan berdasarkan uji lapangan yang lebih luas. Revisi akhir dilakukan 

berdasarkan hasil dari uji lapangan yang lebih luas/eksperimentasi yang 

dilakukan pada tahap kedelapan. Revisi produk akhir inilah yang menjadi 

ukuran bahwa produk tersebut benar-benar dikatakan valid karena telah 
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melewati serangkaian uji coba secara bertahap. Apabila produk ini nantinya 

akan diproduksi secara massal maka produk final ini dapat dikatakan sebagai 

prototipe produk yang siap untuk diproduksi secara massal. Hasyim (2016: 87) 

mengungkapkan bahwa tahap ini merupakan penyempurnaan yang didasarkan 

masukan dan hasil uji coba lapangan dalam skala luas. 

 

10. Desiminasi dan implementasi 

Produk yang telah selesai dapat disebarluaskan dan dipergunakan untuk umum. 

Menurut Setyosari (2013: 239) desiminasi dan implementasi, yaitu 

menyampaikan hasil pengembangan (proses, prosedur, program, atau produk) 

kepada para pengguna dan profesional melalui forum pertemuan atau menulis 

dalam jurnal, atau bentuk buku atau handbook. Diseminasi produk dilakukan 

dengan membuat laporan eksekutif lengkap, yang berisi latar dan rasional perlu 

dikembangkannya produk, tujuan dan kepentingannya (terutama dalam bab 

satu, pendahuluan).   

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Sugiono (2013: 61) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SD di Kecamatan Pekalongan Lampung Timur 

sebanyak 104 orang yang menggunakan kurikulum nasional. 
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Tabel 3.1 Data Siswa Kelas IV SD di Kecamatan Pekalongan 

 

No Nama Sekolah Rombel Jumlah siswa 

1 SDN 1 Sidodadi 2 21 21 

2 SDN 1 Pekalongan 1 21 

3 SDN 1 Gantiwarno 1 38 

Jumlah  104 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 91). Sampel penelitian  merujuk pada 

siswa kelas IVA SDN 1 Sidodadi yang berjumlah 21 orang. 

Pengambilansampelmenggunakan teknik purposive 

samplingdikarenakanmemuat karakteristik sampel yang sudah ditetapkan oleh 

penulis sehingga teknik sampling ini dinamakan sampling bertujuan. 

 

E. Definisi Operasional 

a. LKS berbasis CTL adalah salah satu sumber belajar sebagai alat instruksional, 

yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan informasi yang materi dalam 

pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa sehingga membuat 

siswa lebih aktif dalam mengambil makna dari proses pembelajaran dan 

mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Penyusunan LKS 

berbasis CTL harus memenuhi syarat pada aspek materi dan maedia. Syarat 

pada aspek materi meliputi kesesuaian LKS berbasis CTL, kualitas isi LKS. 

Pada aspek media, LKS berbasis CTL harus sesuai dan memenuhi tiga syarat, 

yaitu didaktik, konstruksi, dan teknik. Kualitas LKS diukur menggunakan 

angket, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang baik.  

Kemudian divalidasi oleh dosen ahli materi dan media. 
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b. Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan yang mencakup 

kemampuan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh 

setelah kegiatan pembelajaran. Diukur melalui tes tertulis, bentuk pilihan 

jamak dengan masing-masing soal diberi skor 1.  

c. Berpikir kritis adalah proses menganalisis fakta, menghasilkan dan mengatur 

ide-ide, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik 

kesimpulan, mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah, sehingga 

dapat membuat keputusan yang masuk akal. Keterampilan berpikir kritis siswa 

diamati menggunakan lembar observasi, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 

2 cukup, dan skor 1 kurang baik. 

d. Efektifitas penggunaan LKS berbasis CTL dalam penelitian ini dinyatakan 

dengan adanya peningkatan nilai pretes sebelum menggunakan LKS berbasis 

CTL dan postes siswa setelah menggunakan LKS berbasis CTL yang 

ditunjukkan dengan nilai N-gain. 

 

F. Instrumen/Alat Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan lembar soal dan lembar 

observasi. 

1. Tes hasil belajar 

Jenis tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pre-test 

dan post-test. Menurut Arifin (2011: 36) pre-test bertujuan untuk memeriksa 

apakah pembelajar telah menguasai materi prasyarat untuk mempelajari LKS, 

sedangkan post-test dilakukan setelah LKS selesai digunakan dalam 

pembelajaran dan bertujuan untuk mengetahui apakah semua indikator 

pencapaian kompetensi telah dikuasai dengan baik oleh siswa atau belum. 
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Instrumen tes hasil belajar siswa digunakan untuk memperoleh data mengenai 

keefektivan penggunaan LKS berbasis CTL. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen tes hasil belajar 

Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Item 

Rencana 

Nomor 

Item 

 IPS 

1.5 Memahami 

kehidupan manusia 

dalam dinamika 

interaksi dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi 

4.5  Menceritakan manusia 

dalam dinamika 

interaksi dengan 

lingkungan alam, 

sosial, budaya, dan 

ekonomi. 

1.5.1 Mengidentifikasi keindahan 

alam, sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya serta 

hubungannya dengan 

masyarakat sekitar. 

1.5.2 Mengklarifikasi sumber daya 

alam serta hubungannya 

dengan masyarakat sekitar. 

1.5.3 Mengidentifikasi jenis-jenis 

sumber daya alam hayati-non 

hayati dan pemanfaatannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.5.4 Mengklarifikasi pemanfaatan 

sumber daya alam dengan jenis 

pekerjaan. 

1.5.5 Menemukan tempat-tempat 

wisata. 

C3 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C5 

 

1,2,3 

 

 

 

 

4,5,6 

 

 

 

7,8,9 

 

 

10,11,12 

 

 

13,14,15 

 

1, 2 

 

 

 

 

3, 4 

 

 

 

5, 6 

 

 

7, 8 

 

 

9, 10 

4.5.1 Menceritakan keindahan alam 

di wilayah tempat tinggal 

siswa. 

4.5.2 Menceritakan laporan  rencana 

perjalanan menuju tempat 

wisata yang berada di sekitar 

tempat tinggal. 

4.5.3 Menceritakan laporan  rencana 

perjalanan menuju tempat 

wisata. 

P2 

 

 

P2 

 

 

 

P2 

 

 

  

IPA 

4.6 Mendeskrisikan 

hubungan antara 

sumber daya alam 

dengan lingkungan, 

teknologi, dan 

masyaraka 

4.6 Menyajikan laporan 

tentang sumber daya 

alam dan 

pemanfaatannya oleh 

masyarakat 

4.6.1 Mendeskripsikan hubungan 

antara hutan dan lingkungan 

melalui kegiatan menganalisis 

teks bacaan. 

4.6.2 Merencanakan pemanfaatan 

hutan bagi kehidupan 

masyarakat. 

4.6.3 Meramalkan apa yang akan 

terjadi jika tidak dilakukan 

tebang pilih. 

4.6.4 Mengklarifikasi jenis teknologi 

tradisional dan modern  

4.6.5 Mengidentifikasi hubungan 

antara teknologi subak dengan 

kehidupan masyarakat sekitar 

C5 

 

 

 

C6 

 

 

C6 

 

 

C5 

 

 

C5 

 

 

 

16,17 

 

 

 

18,19 

 

 

20,21 

 

 

22,23,24 

 

 

25,26,27 

 

11, 12 

 

 

 

13, 14 

 

 

15, 16 

 

 

17, 18 

 

 

19, 20 
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Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Item 

Rencana 

Nomor 

Item 

4.6.1 Menyajikan laporan tentang 

manfaat hutan bagi kelestarian 

keindahan lingkungan. 

4.6.2 Menyajikan laporan 

pemanfaatan SDA dengan jenis 

pekerjaan 

 

P2 

 

 

P2 

  

PPKn 

3.2  Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

warga dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

4.2  Melaksanakan 

kewajiban sebagai 

warga di 

lingkungan rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

3.2.1 Merumuskankan sikap-sikap 

yang wajib dilakukan terhadap 

kelestarian keindahan 

lingkungan alam. 

3.2.2 Menuliskan alasan pentingnya 

menjaga kelestarian keindahan 

lingkungan melalui kegiatan 

mengamati gambar dan 

diskusi. 

3.2.3 Memberikan contoh perilaku 

peduli lingkungan dan 

menjelaskan pentingnya 

memiliki sikap peduli 

lingkungan. 

3.2.4 Menilai dampak yang akan 

terjadi jika perilaku tidak 

peduli lingkungan. 

C6 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C5 

 

 

28,29,30 

 

 

 

31,32,33 

 

 

 

 

 

34,35,36 

 

 

 

 

37,38,39 

 

21, 22 

 

 

 

23, 24 

 

 

 

 

 

25, 26 

 

 

 

 

27, 28 

4.2.1 Menunjukkan perilaku peduli 

lingkungan setelah kegiatan 

wawancara, diskusi, dan 

presentasi. 

4.2.2 Memecahkan masalah tentang 

perilaku peduli lingkungan dan 

menjelaskan pentingnya 

memiliki sikap peduli 

lingkungan. 

P5 

 

 

 

P5 

 

 

 

  

Bahasa Indonesia 

3.4  Menggali informasi 

dari teks cerita 

petualangan tentang 

lingkungan dan 

sumber daya alam 

dengan bantuan 

guru dan teman 

dalam bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan 

memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

4.4  Menyajikan teks 

cerita petualangan 

tentang lingkungan 

dan sumber daya 

alam secara mandiri 

dalam teks bahasa 

Indonesia lisan dan 

tulis dengan 

memilih dan 

memilah kosakata 

baku 

1.4.1 Menyusun daftar pertanyaan 

sesuai dengan data yang 

diberikan. 

1.4.2 Mengklarifikasi informasi 

tentang tempat-tempat wisata 

yang terkenal 

1.4.3 Mengidentifikasi kosakata 

baku/sulit dalam teks bacaan 

tentang tempat wisata. 

C5 

 

 

C5 

 

 

C4 

 

 

40,41,42 

 

 

43,44 

 

 

45, 46,47 

29, 30 

 

 

 

31. 32 

 

 

33, 34, 

35 

 

4.4.1 Membuat alat promosi tempat 

wisata. 

4.4.2 Membuat poster tentang tempat 

wisata. 

4.4.3 Membuat peta perjalanan dari 

sekolah menuju tempat wisata 

  

 

 

 

P2 

 

P2 

 

P2 
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Kompetensi Dasar Indikator Ranah 

Kognitif 

Item 

Rencana 

Nomor 

Item 

Matematika  

3.7   Menentukan operasi 

penjumlahan dan 

pengurangan 

desimal. 

4.1   Mengemukakan 

kembali dengan 

kalimat sendiri, 

menyatakan 

kalimat matematika 

dan memecahkan 

masalah dengan 

efektif 

permasalahan yang 

berkaitan dengan 

KPK dan FPB, 

satuan kuantitas, 

desimal dan persen 

terkait dengan 

aktivitas sehari-hari 

di rumah, sekolah, 

atau tempat 

bermain serta 

3.7.1 Menyelesaikan operasi 

pembulatan satu desimal 

3.7.2 Menyelesaikan operasi 

pembulatan dua desimal 

3.7.3 Menyelesaikan masalah yang 

melibatkan pembulatan persen 

satu desimal 

3.7.4 Menentukan nilai 

sesungguhnya yang melibatkan 

pembulatan persen dua desimal 

3.7.5 Menghitung persentase 

kenaikan/penurunan suatu 

nilai. 

C3 

 

C3 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

48,49 

 

50,51 

 

52,53 

 

 

54,55 

 

 

56,57 

36, 37 

 

38, 39 

 

40, 41 

 

 

42, 43 

 

 

44,  45 

1.1.1 Memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan persen dan 

desimal 

 

P5   

 

2. Lembar Observasi 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek 

pengamatan. Menurut Suharsaputran (2012: 209) observasi adalah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 

kesimpulan atau diagnosis. Instumen observasi digunakan oleh observer 

untuk mengamati dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan lembar 

penilaian LKS, lembar observasi berpikir kritis siswa. Lembar penilaian LKS 

digunakan untuk mengukur kevalidan LKS berbasis CTL, lembar observasi 

keterampilan berpikir kritis digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir 

kritis siswa. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.3  Validasi LKS Ahli Materi 

No  Aspek yang dinilai Indikator Jumlah 

item 

1 Kesesuaian LKS 

dengan 7 komponen 

pendekatan CTL 

a. LKS menjadikan siswa membangun 

pengetahuan siswa berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimiliki (Konstruktivisme). 

1 

b. LKS membantu siswa untuk mencari 

penyelesaian masalah dibantu dengan langkah-

langkah inkuiri (Inquiry). 

1) LKS memuat permasalahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

2) Terdapat kegiatan pengamatan, analisis, 

dan merumuskan teori baik secara individu 

maupun bersama-sama temannya. 

2 

c. LKS menumbuhkan keinginan siswa untuk 

bertanya jawab dengan guru maupun dengan 

temannya (Questioning). 

1 

d. LKS memberikan kesempatan pada siswa agar 

saling bekerja sama dengan siswa lain atau 

dengan ahli yang ada di lingkungan tempat 

belajar (Masyarakata Belajar). 

1) LKS memuat pertanyaan yang menantang. 

2) LKS memuat permasalahan yag 

memerlukan kerja sama untuk 

menyelesaikannya. 

2 

e. LKS memuat petunjuk pengerjaan dan terdapat 

prosedur dalam menyelesaikan masalah 

(Modeling). 

1) LKS memuat petunjuk pengerjaan 

2) LKS memuat prosedur menyelesikan 

masalah 

2 

f. LKS memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

(Refleksi). 

1) LKS melatih siswa membuat kesimpulan 

berdasarkan tahapan yang telah dilakukan. 

2) Siswa menilai kemampuannya setelah 

melakukan tahapan kegiatan sebelumnya. 

2 

g. LKS membantu siswa menilai kemampuannya 

dalam mengerjaan LKS sesuai dengan tahapan-

tahapannya (Penilaian Autentik). 

1) Terdapat tempat penilaian proses kegiatan 

siswa. 

2) LKS menjadikan siswa mampu menilai 

sendiri kemampuan yang dimiliki. 

2 

2. Kualitas isi LKS a. Materi pembelajaran dalam LKS 

mengacu/sesuai KD. 

1) Tujuan pembelajaran matematika sesuai 

KD. 

2) Materi pembelajaran matematika sesuai KD. 

3) Kegiatan dalam LKS sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3 

b. LKS menyajikan bahan ajar/materi yang 

memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan 

materi yang diberikan 

1) LKS memuat petunjuk belajar 

5 
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No  Aspek yang dinilai Indikator Jumlah 

item 

menggunakan LKS. 

2) Waktu yang digunakan untuk mempelajari 

materi dalam LKS sesuai. 

3) Informasi yang ada dalam LKS jelas dan 

mudah dipahami. 

4) Materi dalam LKS disusun dari mudah 

kemudian menuju materi yang sulit. 

5) Penjelasan materi disertai gambar yang 

mempermudah siswa memahami materi. 

c. Isi LKS memberikan pengalaman dari kegiatan 

pembelajaran 

1) Materi dalam LKS disusun sesuai dengan 

pengalaman yang ada di lingkungan siswa. 

2) Materi dalam LKS memberikan 

pengalaman berupa pesan/moral bagi 

kehidupan siswa. 

2 

d. Jenis kegiatan dalam LKS bersifat hand on 

(mengarahkan siswa untuk beraktivitas). 

1) Kegiatan dalam LKS menuntut siswa untuk 

melakukan pengamatan. 

2) Kegiatan dalam LKS menuntut siswa untuk 

melakukan analisis. 

3) Kegiatan dalam LKS menuntut siswa untuk 

melakukan uji coba dengan mengumpulkan 

fakta.. 

3 

e. Pertanyaan LKS bersifat produktiv 

1) Pertanyaan dalam LKS sesuai materi 

pembelajaran. 

2) Siswa menemukan jawaban dalam LKS 

setelah melakukan kegiatan. 

3) Waktu yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan sesuai. 

3 

 

Tabel 3.4 Validasi Ahli Media 

No. Aspek yang 

dinilai 

Indikator Jumlah 

item 

1 Kesesuaian LKS 

dengan syarat 

didaktik 

a. Penyusunan LKS bersifat universal 

1) Materi dalam LKS dapat dipahami oleh siswa yang 

lamban, sedang, dan pandai. 

2) Pertanyaan dalam LKS sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir siswa kelas IV. 

2 

b. LKS menekankan pada proses penemuan konsep. 

1) Langkah-langkah pembelajaran dalam LKS disusun 

secara sistematis untuk mrmbantu siswa menemukan 

konsep. 

2) Kegiatan dalam LKS merangsang kemampuan siswa 

untuk berpikir ilmiah. 

2 

c. 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. 

2 

d. LKS mengembangkan kemampuan komunikasi, sosial, 

emosional, moral, dan estetika. 

4 
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No. Aspek yang 

dinilai 

Indikator Jumlah 

item 

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 mengandung pesan moral untuk 

siswa. 

4) Kegiatan dalam LKS menjadikan berpikir kritis 

memecahkan masalah. 

2. Kesesuaian LKS 

dengan syarat 

konstuksi 

a. Penggunaan bahasa LKS 

1) Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa. 

2) Bahasa yang digunakan dalam LKD efektif (tidak 

bermakna ganda). 

2 

b. Penggunaan kalimat LKS 

1) Kalimat yang digunakan dalam LKS efektif (tidak 

bermakna ganda). 

2) Kalimat dalam LKS mudah dipahami siswa. 

2 

c. Kesukaran dan kejelasan LKS 

1) Tingkat kesukaran LKS sesuai dengan tuntutan 

indikator. 

2) Pertanyaan dalam LKS jelas. 

3) Materi dalam LKS jelas. 

3 

3. Kesesuaian LKS 

dengan syarat 

teknis 

a. Tulisan  

1) Huruf yang digunakan jelas. 

2) Tulisan dalam LKS menggunakan kalimat pendek 1-

10 kata dalam satu baris. 

3) Ukuran huruf dengan gambar serasi. 

3 

b. Gambar 

1) Gambar dalam LKS jelas. 

2) Gambar dalam LKS menarik. 

3) Gambar dalam LKS sesuai materi pembelajaran. 

3 

c. 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 judul, KI, 

KD, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk 

penggunaan LKS, materi pembelajaran, langkah-

langkah kegiatan dalam LKS, dan kesimpulan. 

3 

 

 

Tabel 3.5 Indikator keterampilan berpikir kritis siswa 

 

No Kode  Aspek yang diamati 

1 A Mengidentifikasi masalah sesuai dengan informasiyang diperoleh 

2 B Membandingkan kesamaan dan perbedaan pendapatdalam diskusi 

kelompok 

3 C Mengemukakan pertanyaan yang relevan danberaturan 

4 D Mengemukakan pendapat secara bebas danbertanggung jawab 

5 E Menilai dampak suatu kejadian permasalahan 

6 F Mampu menjelaskan permasalahan dan membuatkesimpulan sederhana 

7 G Merefleksikan nilai atau sikap dari peristiwa 

(Sumber: modifikasi dari Susanto, 2013: 127) 



78 

 

Tabel 3.6 Rubrik penilaian keterampilan berpikir kritis 

 

No Aspek Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Deskripsi Pencapaian 

A Mengidentifikasi masalah 

sesuai dengan informasi 

yang diperoleh 

4. Siswa sangat jelas mengidentifikasi masalah 

sesuai dengan informasi yang diperoleh. 

3.  Siswa jelas mengidentifikasi masalah sesuai 

dengan informasi yang diperoleh. 

2.  Siswa kurang jelas mengidentifikasi masalah 

sesuai dengan informasi yang diperoleh. 

1.  Siswa tidak jelasmengidentifikasi masalah 

sesuai dengan informasi yang diperoleh. 

B Membandingkan kesamaan 

dan perbedaan pendapat 

dalam diskusi kelompok 

4. Siswa sangat objektif membandingkan 

kesamaan dan perbedaan pendapat dalam 

diskusi kelompok  

3.  Siswa objektif membandingkan kesamaan dan 

perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok 

2.  Siswa kurang objektif membandingkan 

kesamaan dan perbedaan pendapat dalam 

diskusi kelompok. 

1.  Siswa tidak  membandingkan kesamaan dan 

perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok. 

C Mengemukakan pertanyaan 

yang relevan dan beraturan 

4. Siswa mengemukakan pertanyaan yang 

relevan dan beraturan. 

3. Siswa mengemukakan pertanyaan yang 

relevan tetapi tidak beraturan. 

2. Siswa mengemukakan pertanyaan tetapi tidak 

relevan dan beraturan. 

1. Siswa tidak mengemukakan pertanyaan yang 

relevan dan beraturan. 

D Mengemukakan pendapat 

secara bebas dan 

bertanggung jawab. 

4. Siswa mengemukakan pendapat tetapi belum 

secara bebas dan bertanggung jawab. 

3. Siswa mengemukakan pendapat tetapi belum 

secara bebas dan bertanggung jawab.  

2. Siswa mengemukakan pendapat tetapi belum 

secara bebas dan bertanggung jawab. 

1. Siswa tidak mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab. 

E Menilai dampak suatu 

kejadian permasalahan. 

4. Siswa menilai dampak suatu kejadian 

permasalahan dengan jelas.  

3. Siswa dapat menilai dampak suatu kejadian 

permasalahan tetapi kurang jelas.  

2. Siswa dapat menilai dampak suatu kejadian 

permasalahan tetap tidak jelas. 

1. Siswa tidak dapat menilai dampak suatu 

kejadian permasalahan. 

F Mampu menjelaskan 

permasalahan dan membuat 

kesimpulan sederhana. 

4. Siswa bisa menjelaskan permasalahan dan 

membuat kesimpulan sederhana sesuai dengan 

tujuan percobaan dengan jelas.  

3. Siswa bisa menjelaskan permasalahan dan 

membuat kesimpulan sederhana tetapi tidak 

jelas. 
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No Aspek Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Deskripsi Pencapaian 

2. Siswa bisa menjelaskan permasalahan dan 

membuat kesimpulan sederhana tetapi tidak 

sesuai dengan tujuan percobaan. 

1. Siswa tidak bisa menjelaskan permasalahan 

dan membuat kesimpulan sederhana. 

G Merefleksikan nilai atau 

sikap dari peristiwa 

4. Siswa merefleksikan nilai atau sikap dari 

peristiwa dengan tepat dan teliti.  

3. Siswa merefleksikan nilai atau sikap dari 

peristiwa dengan teliti tetapi kurang tepat. 

2. Siswa merefleksikan nilai atau sikap dari 

peristiwa tetapi tidak tepat dan tidak teliti. 

1. Siswa tidak bisa merefleksikan nilai atau sikap 

dari peristiwa. 

 

 

Tabel 3.7 Kategori keterampilan berpikir kritis siswa 

 

Nilai 
Predikat Kategori 

Skala 0 – 100 

86 – 100  A 
Sangat Baik 

81 – 85  A– 

76 – 80  B+ 

Baik 71 – 75  B 

66 – 70  B– 

61 – 65  C+ 

Cukup 56 – 60  C 

51 – 55  C– 

46 – 50 D+ Kurang 

(Sumber: Adaptasi Kemendikbud, 2013: 313) 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Observasi  

Pedoman observasi kepada ahli digunakan guna untuk mengetahui 

baiktidaknya rancangan LKS dan keterampilan berpikir kritis siswa. Data 

yang diperoleh melalui pedoman observasi ahli dapat berupa data kuantitatif 

maupun data kualitatif. Data kuantitaif diperoleh dari hasil skor pertanyaan 

tentang kesesuaian LKS dengan aturan yang ada, sedangkan data kualitatif 
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diperoleh melalui komentar atau saran mengenai kelayakan bahan ajar yang 

dikembangkan. 

 

2. Tes  

Tes digunakan untuk memperoleh data efektivitas penggunaan yang dilihat 

dari  keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Data tersebut berupa 

data kuantitatif yang diperoleh melalui pretest dan posttest yang diberikan 

kepada siswa kelas IV SDN 1 Sidodadi.Desain penelitian yang digunakan 

adalah one group pretest-postest. Desain one group pretest-postestyang 

digunakan dapat digambarkan pada gambar berikut 

     

Kelas IV A     

Gambar 3.2 Desain Eksperimen one group pretest-postest 

 

Keterangan :  

   : Keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa sebelum penerapan  

LKS berbasis CTL 

X  : Treatment, penggunaan LKS berbasis CTL 

   : Keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa setelah penerapan  

LKS berbasis CTL 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Validitas Instrumen 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat 

mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto (2013: 211) validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkantingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang validberarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono 

O1X O2 

O1X O2 
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(2013: 173) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakanuntuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. 

Validitas isi dari instrumen telah diusahakan ketercapaiannya sejak 

saatpenyusunan, yaitu dengan memperhatikan materi dan tujuan pembelajaran 

yangtelah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal 

(empiris)dilakukan melalui ujicoba. Validitas isi dari tes dapat diketahui dari 

kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah 

diberikan dengan butir-butir tes yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan 

valid jika tes tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Menurut 

Widoyoko (2014: 177) validasi butir soal dapat menggunakan rumus product 

moment dengan angka kasar, yaitu: 

    
      (  )(  )

√{     (  ) }{     (  ) }
 

Keterangan: 

X = skor butir 

Y  = skor total 

      = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 

Penafsiran harga koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan harga 

   dengan harga kritik. Adapun harga kritik untuk validitas butir instrumen 

adalah 0,3. Artinya apabila     lebih besar atau sama dengan 0,3 (       ), 

nomor butir tersebut dapat dikatakan valid. Berikut ini adalah hasil pengolahan 

data uji validitas instrumen tes. 
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Tabel 3.8 Rekapitulasi uji validitas instrumen tes 

No Uji validitas 
Jumlah 

Instrumen Lama Instrumen Baru 

1. Jumlah soal valid 45 45 

2. Jumlah soal tidak valid 19 0 

Jumlah  64 45 

Sumber: Hasil penelitian (data lengkap di lampiran 11 halaman 175) 

Berdasarkan data di atas, soal yang tidak valid berjumlah 19 soal yaitu soal 

nomor 2, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 29, 32, 34, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 51. Hal 

ini didasarkan dari hasil perhitungan nilai r hitung untuk soal nomor di atas 

kurang dari r kritik, sedangkan soal yang lainnya lebih besar dari r 

kritik.Validtas soal untuk instrumen baru berjumlah 45 soal, dan tidak ada soal 

yang tidak valid. Hasil perhitungan validitas butir soal selengkapnya pada 

lampiran 11 halaman 175. 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur 

yangdigunakan dapat dipercaya. Mengukur reliabilitas menurut Sugiyono 

(2013: 132) dapat menggunakan rumus Kuder Richardson (KR-21), yaitu: 

 
   (

 
   

)(  
  (   )
 ( )

)
 

  
  

 
 

   
     (  ) 

 (   )
 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

r11sebagai berikut : 
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Tabel 3.9 Daftar Interpretasi Koefisien r 

Koefisien r Reliabilitas 

0,8000 – 1,0000 Sangat Tinggi 

0,6000 – 0,7999 Tinggi 

0,4000 – 0,5999 Sedang/Cukup 

0,2000 – 0,3999 Rendah 

0,0000 – 0,1999 Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2013: 231)  

 

Uji reliabilitas instrumen dapat di lihat pada output kotak reliability statistic 

(lampiran 11 halaman 176) diperoleh koefisien reliabilitas indeks nilai alpha 

sebesar 0,946. Karena indeks nilai alpha lebih besar dari standar minimal 

(0,947 > 0,7) maka dapat disimpulkan instrumen tes yang diujicobakan adalah 

reliabel. 

 

3. Tingkat Kesulitan 

Tingkat kesulitan (difficulty index, difficulty level) butir soal menurut 

Widoyoko (2014: 132) adalah proporsi peserta tes menjawab dengan benar 

terhadap suatu butir soal. Sedangkan angka yang menunjukkan sulit atau 

mudahnya suatu butir soal dinamakan dengan indeks kesulitan yang 

dilambangkan dengan p (proportion correct). Untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kesulitan soal menurut Widoyoko (2014: 132) dapat digunakan rumus 

berikut. 

  
  

 
 

 

Keterangan 

p   : tingkat kesulitan butir 

   : jumlah peserta yang menjawab benar 

N   : jumlah peserta tes 
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     Tabel 3.10 Indeks Kesulitan Soal 

 

Indeks Kesulitan Soal Keterangan 

0      – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70  Sedang 

0,71 – 1,00  Mudah 

     Sumber: Sudjana (2009: 137) 

 

Berikut ini adalah hasil analisis tingkat kesulitan butir soal  instrumen tes. 

Tabel 3.11 Rekapitulasi taraf kesulitan instrumen tes 

No Taraf kesulitan 
Jumlah 

Instrumen Lama Instrumen Baru  

1. Sukar 13 11 

2. Sedang  32 23 

3 Mudah  19 11 

Jumlah  64 45 

Sumber: Hasil penelitian (data lengkap di lampiran 10 halaman 171) 

Diperoleh data taraf kesulitan instrumen lama siswa yaitu 13 soal dengan taraf 

sukar, 32soal dengan taraf sedang, dan 19 soal dengan taraf mudah. Taraf 

kesulitas untuk instrumen baru adalah sukar berjumlah 11 soal, sedang 23 soal, 

dan 11 soal mudah. Hasil perhitungan taraf kesulitan uji coba soal 

selengkapnya pada lampiran 10 halaman 171. 

 

4. Daya Beda  

Daya beda (Discriminating Power) butir soal adalah indeks yang 

menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan antara peserta tes 

yang pandai (kelompok atas) dengan peserta tes yang kurang pandai 

(kelompok bawah) diantara peserta tes. Menurut Widoyoko (2014: 136) 

tujuan mencari daya beda adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut 

memiliki kemampuan membedakan kelompok dari aspek yang diukur, sesuai 

perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Adapun rumus untuk mencari 

indeks daya beda menurut Widoyoko (2014: 136) adalah sebagai berikut. 
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Keterangan 

D  : daya beda 

   : jumlah jawaban benar kelompok atas 

    : jumlah jawaban benar kelompok bawah 

N   : jumlah peserta tes 

Tabel 3.12Daya Beda 

Daya Beda Kualitas Butir Soal 

0,41 – 1,00 Sangat baik, dapat digunakan 

0,31 – 0,40  Baik, dapat digunakan dengan revisi 

0,21 – 0,30 Cukup baik, perlu pembahasan dan revisi 

0,00 – 0,20 Kurang baik, dibuang atau diganti 

Sumber : Widoyoko (2014: 137) 

 

 

Berikut ini adalah hasil analisis daya pembeda butir soal  instrumen tes. 

Tabel 3.13 Rekapitulasi daya beda instrumen tes 

No Daya beda 
Jumlah 

Instrumen Lama Instrumen Baru 

1. Sangat baik 32 32 

2. Baik 5 5 

3. Cukup baik 8 8 

4. Kurang baik 19 - 

Jumlah  64 45 

Sumber: Hasil penelitian(data lengkap di lampiran 10 halaman 171) 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada instrumen lama terdapat 32 

soal mempunyai daya beda sangat baik, 5 soal mempunyai daya beda baik, 8 

soal mempunyai daya beda cukup baik, dan 19 soal mempunyai daya beda 

kurang baik. Daya beda untuk instrumen baru adalah 32 soal mempunyai daya 

beda sangat baik, 5 soal dengan daya beda baik, 8 soal dengan daya beda cukup 

baik, dan tidak ada soal dengan daya beda kurang baik. Hasil perhitungan taraf 

kesulitan uji coba soal selengkapnya pada lampiran 10halaman 171. 

Setelah melakukan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya 

beda instrumen tes, ada beberapa soal yang dibuang, diganti, dan dilakukan 
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perbaikan sehingga diperoleh butir soal yang akan digunakan berjumlah 45 

soal yaitu  soal nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 

27, 28, 30, 31, 33, 35,36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 

 

5. Uji Kemenarikan, Kemudahan, dan Kemanfaatan 

Digunakan untuk menentukan kualitas tingkat kemenarikan, kemudahan, dan 

kemanfaatan produk menurut responden. Penskoran dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Pilihan Jawaban 

Pilihan Jawaban 
Skor 

Uji Kemenarikan Uji Kemudahan Uji Kemanfaatan 
Sangat menarik Sangat mudah Sangat Bermanfaat  5 

Menarik Mudah Bermanfaat 4 

Cukup menarik Cukup mudah Cukup bermanfaat 3 

Kurang menarik Kurang mudah Kurang Bermanfaat 2 

Tidak menarik Tidak mudah Tidak Bermanfaat 1 

Sumber: Modifikasi Suyanto dan Sartinem (2009: 227) 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus:  

               
                          

                                 
     

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan, kemudahan, kemenarikan produk yang 

dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna.Pengonversian skor menjadi 

pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.15.  
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Tabel 3.15 Konversi Skor Menjadi Pernyataan Penilaian 

 
Skor Penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

5 4,21 – 5,00 Sangat menarik/sangat mudah/sangat bermanfaat 

4 3,42 – 4,20 Menarik/mudah/bermanfaat  

3 2,61 – 3,40 Cukup menarik/cukup mudah/cukup bermanfaat 

2 1,81 – 2,60 Kurang menarik/kurang mudah/kurang 

bermanfaat 

1 1,01 – 1,80 Tidak menarik/tidak mudah/tidak bermanfaat 

 

 

Tabel 3.16Persentase dan klasifikasi kemenarikan, kemudahan, dan  

kemanfaatan penggunaan LKS 

 
Persentase Klasifikasi 

kemenarikan 

Klasifikasi 

kemudahan 

Klasifikasi 

kemanfaatan 

90 – 100 Sangat menarik Sangat Mempermudah Sangat bermanfaat 

70 – 89 Menarik Mempermudah Bermanfaat 

50 – 69 Cukup menarik Cukup mempermudah Cukup bermanfaat 

0 – 49 Kurang menarik Kurang mempermudah Kurang bermanfaat 

 

 

Tabel 3.17 Rubrik kemenarikan kemenarikan, kemudahan, dan  

kemanfaatan penggunaan LKS 
 

No Aspek Respon 

Siswa 

Deskripsi Pencapaian 

A Kemenarikan 5.   Gambar dan tulisan LKS sangat efektif menyampaikan pesan kepada 

siswa  dan membuat tertarik untuk menggunakan LKS 

4.   Gambar dan tulisan LKS efektif menyampaikan pesan  kepada siswa 

dan membuat tertarik untuk menggunakan LKS 

3.   Gambar dan tulisan LKS efektif menyampaikan pesan  kepada siswa 

tetapi kurang membuat tertarik untuk menggunakan LKS 

2.   Gambar dan tulisan LKS kurang efektif menyampaikan pesan  kepada 

siswa dan kurang membuat tertarik untuk menggunakan LKS 

1.   Gambar dan tulisan LKS tidak efektif menyampaikan pesan  kepada 

siswa dan tidak membuat tertarik untuk menggunakan LKS 

B Kemudahan  5. LKS sangat mempermudah untuk memahami materi pelajaran  

4. LKS mempermudah untuk memahami materi pelajaran  

3.    LKS cukup mempermudah untuk memahami materi pelajaran  

2.    LKS kurang mempermudah untuk memahami materi pelajaran  

1.    LKS tidak mempermudah untuk memahami materi pelajaran  

C Kemanfaatan   5. Tugas-tugas dalam LKS meningkatkan penguasaan materi menjadi 

sangat baik 

4. Tugas-tugas dalam LKS meningkatkan penguasaan materi menjadi baik 

3. Tugas-tugas dalam LKS meningkatkan penguasaan materi menjadi 

cukup baik 

2. Tugas-tugas dalam LKS kurang baik dalam meningkatkan penguasaan 

materi  

1. Tugas-tugas dalam LKS tidak meningkatkan penguasaan materi  
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6. Uji Efektivitas 

Uji efektivitas dilakukan untuk mengukur peningkatan kemampuan hasil 

belajarsiswa. Uji efektivitas dilakukan terhadap aspek kognitif siswa pada materi 

pecahan. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui adatidaknya perbedaan 

penguasaan konsep sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 

Nilai pretes dan postes dirumuskan sebagai berikut: 

               
            

             
      

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, dengan menghitung n-Gain. Untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan LKS, maka dilakukan analisis nilai gain 

ternormalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake(Sundayana, 2015: 151) 

bahwa dengan mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternormalisasi makasecara 

kasar akan dapat mengukur efektivitas suatu pembelajaran dalampemahaman 

konseptual. Rumus n-Gain menurut Meltzer adalah sebagai berikut: 

        
               (       )                (       )

                           
 

 

 

Tabel 3.18Kategori N-GainTernomalisasi 

 

Besar Persentase Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 

g = 0,00 Tetap 

0,00 < g < 0,30 Rendah  

0,3 ≤ g < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi  

Sumber: Sundayana (2015: 151) 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pengembangan yang telah

dilaksanakan dengan judul “Pengembangan LKS berbasis Contextual Teaching

and Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas IVA

SD Negeri 1 Sidodadi Pekalongan Lampung Timur” dapat disimpulkan bahwa:

1. LKS berbasis CTL kelas IV SD tema indahnya negeriku subtema keindahan

alam negeriku yang didesain berdasarkan Kurikulum 2013 merupakan LKS

yang valid berdasarkan uji ahli materi dan media.

2. LKS berbasis CTL yang dikembangkan berdasarkan hasil respon siswa

terhadap penilaian kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan dalam

penggunaan LKS berbasis CTL memiliki kualitas sangat menarik, mudah, dan

sangat bermanfaat.

3. LKS berbasis CTL efektif mengingkatkan hasil belajar dan keterampilan

berpikir kritis siswa.

B. Implikasi

Kesimpulan hasil penelitian ini memberikan implikasi yang akan diuraikan

sebagai berikut:

1. Penyusunan LKS, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar LKS

dikatakan baik. Menurut Rohaeti & Padmaningrum (2008: 21) syarat LKS
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antara lain (1) Syarat didaktik; (2) Syarat konstruksi; dan (3) syarat teknis.

LKS berbasis CTL telah dikembangkan melalui proses uji validasi dan uji

coba, kemudian dilakukan revisi sehingga dapat digunakan dalam

pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang

aktif dan efektif sehingga dapat  meningkatkan hasil belajar dan keterampilan

berpikir kritis siswa. Guru harus kreatif mengembangkan LKS sesuai dengan

kebutuhan siswa yang memenuhi syarat penyusunan LKS yaitu syarat

didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis.

2. LKS berbasis CTL ini dapat digunakan untuk kelas IV SD sebagai bahan ajar

pendukung yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yang berbasis pembelajaran

tematik. Menurut Trianto (2010: 254) pembelajaran tematik merupakan suatu

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual

maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Guru harus

mengubah tradisi menghafal materi atau pembelajaran menjadi pembelajaran

yang berorientasi pada berpikir kritis, berdiskusi, membandingkan nilai, dan

menyimpulkan. Sehingga dapat mencapai tujuan Kurikulum 2013 menjadikan

pembelajaran lebih bermakna, integratif, berbasis nilai, dan aktif.

3. Prosedur penggunaan LKS berbasis CTL dirancang melalui langkah-langkah

CTL yang lebih mengutamakan aktivitas siswa, dan mengurangi dominasi

guru. Menurut Trianto (2010: 113) kelebihan menggunakan pendekatan CTL

dalam pembelajaran adalah menciptakan ruangan kelas yang di dalamnya

siswa akan  menjadi siswa yang aktif, membantu guru untuk menghubungkan

materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Oleh karena itu
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diperlukan kemampuan guru untuk tidak melakukan intervensi terlalu jauh

dalam kegiatan siswa secara individual maupun kelompok, terutama agar

potensi dan keterampilan berpikir kritis siswa dapat diekspresikan secara

maksimal melalui aktivitas belajar.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti mengajukan

beberapa saran agar menjadi masukan yang berguna, diantaranya:

1. Siswa

Diharapkan dapat membiasakan belajar dengan berpikir kritis untuk

mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan mengaitkan dengan kehidupan

nyata.

2. Guru

Hendaknya guru dapat menggunakan model pembelajaran yang dapat

menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa dan membuat bahan ajar

sendiri yang sesuai dengan karakteristik siswa. Guru juga dapat

memanfaatkan LKS berbasis CTL ini sebagai salah satu sumber belajar

tambahan..

3. Sekolah

Hendaknya memfasilitasi buku-buku pelajaran dan buku pengayaan bagi

siswa agar semakin banyak sumber belajar siswa dan sebagai sarana untuk

meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis siswa.

4. Peneliti

Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan

penelitian pada tema/subtema lain.
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