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ABSTRACK

DEVELOPMENT OF STUDENT’S WORKSHEET BASED DISCOVERY
LEARNING ON THEMATIC LEARNING IN FOURTH GRADE

STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL

By

Deviyanti Pangestu

The problem in this research is the low student learning outcomes and LKS is not
available that meets the needs of students in learning. The aim of this research
was to produce and test the effectiveness of development woksheet based
discovery learning on thematic learning for the fourth grade students of
elementary school. The method of this research used research and development
The population in this research is students of class IV SD Negeri 1 Tanjung
Gading and SD Negeri 1 Tanjung Raya. The sample used is 55 students with
purposive sampling technique. The collection of data through questionnaire,
written test and observation. The data were analyzed by using N-Gain formula.
The results show that LKS based discovery learning is feasible to use and LKS
based discovery learning effective to improve student learning outcomes.
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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS DISCOVERY LEARNING
PADA PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS IV

SEKOLAH DASAR

Oleh

Deviyanti Pangestu

Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang rendah dan belum
tersedia LKS yang memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Tujuan
penelitian adalah untuk menghasilkan produk LKS berbasis discovery leaning
yang layak dan mengetahui efektivitas LKS berbasis discovery learning pada
pembelajaran tematik siswa kelas IV SD. Metode yang digunakan adalah
penelitian dan pengembangan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV SD
Negeri 1 Tanjung Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya. Sampel yang
digunakan yaitu 55 siswa dengan teknik purposive sampling. Alat pengumpulan
data menggunakan angket, tes hasil belajar dan lembar observasi. Analisis data
menggunakan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berbasis
discovery learning layak digunakan dan LKS berbasis discovery learning efektif
meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata kunci : lembar kerja siswa, discovery learning, hasil belajar siswa
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam instansi persekolahan mempunyai tujuan utama yaitu

membentuk dan mengembangkan potensi intelektual yang dilaksanakan

secara terprogram dan koordinatif, dimana materi pendidikannya

dilaksanakan secara sistematis, efektif dan efisien menurut ruang dan waktu

yang telah ditentukan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam

pengembangan sumber daya manusia pada suatu bangsa. Pendidikan

diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas,

serta memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat,

bangsa, dan negara Indonesia.

Sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 2)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai tonggak dasar dari lembaga pendidikan di Indonesia, satuan

pendidikan sekolah dasar juga tidak terbebas dari berbagai masalah, baik itu

mengenai bahan ajar, hasil belajar, dan kualitas mutu pendidiknya. Pendidik
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merupakan sosok yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi

siswa. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 32 pasal 1 tentang Kurikulum (2013: 4) Kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pada kegiatan pembelajaran seorang guru memiliki peranan dan posisi yang

sangat strategis, guru harus mampu merencanakan serta mengembangkan

kegiatan proses pembelajaran yang menarik, kreatif dan dinamis sehingga

proses pembelajaran di dalam kelas menyenangkan. Pada tahun 2013 telah

diberlakukan kurikulum baru yaitu yang sesuai dengan Permendikbud No. 57

pasal 1 (2014: 2) kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang

telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013.

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses bahwa model

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi K13 adalah model

pembelajaran inkuiri (Inquiry Based Learning), model pembelajaran

penemuan (Discovery Learning), model pembelajaran berbasis proyek

(Project Based Learning), dan model pembelajaran berbasis masalah

(Problem Based Learning). Dengan demikian, maka pemilihan model yang

akan digunakan sesuai dengan pembelajaran tematik integratif yang

dilaksanakan.

Cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yaitu

dengan menggunakan bahan ajar yang mampu membuat siswa aktif untuk
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memecahkan masalah di dalam kehidupannya dengan menggunakan

pengetahuan yang telah di pelajari, mampu memahami pelajaran dan

mengorganisasikan sendiri pengetahuannya. Pada saat pembelajaran

keterlibatan bahan ajar sangat penting, karena bahan ajar memberikan arahan

terhadap proses pembelajaran.

Lembar Kerja Siswa (LKS) digunakan siswa pada saat peroses pembelajaran,

LKS biasanya berupa kumpulan lembaran yang berisi ringkasan materi,

kegiatan siswa yang harus diselesaikan sesuai kompetensi dasarnya. LKS

juga mempermudah guru untuk menyampaikan materi, tugas serta evaluasi

kepada siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung

Gading pada tanggal 2 Oktober 2016 khususnya pembelajaran di kelas IV

masih mengalami kendala di antaranya 1) motivasi belajar siswa yang masih

rendah. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yang rendah

adalah penyajian materi dan pembelajaran yang masih terpusat pada guru

sehingga, menyebabkan pembelajaran yang searah dan menjadikan siswa

kurang mampu mengeksplorasi dirinya; 2) bahan ajar yang digunakan di

sekolah kurang memadai karena masih menggunakan buku paket yang

dipinjami oleh perpustakaan sekolah serta; 3) guru belum mengembangkan

LKS tematik terpadu sesuai dengan ketentuan yang ada, LKS yang digunakan

merupakan LKS yang berasal dari penerbit, sehingga LKS yang digunakan

guru belum  sesuai dengan kebutuhan siswa.
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Selanjutnya, pada penggunaan LKS dalam pembelajaran tematik terpadu di

SD Negeri 1 Tanjung Raya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi guru

diantaranya guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat

misalnya dalam pembelajaran guru masih mendominasi kegiatan

pembelajaran, diskusi yang dilakukan juga masih berpusat pada guru

sehingga siswa kurang berperan aktif. Guru lebih banyak menerangkan dan

menjelaskan materi lalu siswa diperintahakan untuk mengerjakan soal-soal

yang ada di LKS, artinya guru hanya mentransformasikan ilmu

pengetahuannya dan siswa tinggal menerima. Selain itu guru masih kesulitan

untuk memdukan model pembelajaran dengan LKS pada saat proses

pembelajaran, guru belum menggunakan model pembelajaran yang menarik

dalam mengembangkan LKS tematik terpadu.

Berdasarkan dari pembelajaran yang telah dipaparkan di atas, menunjukan

bahwa kebutuhan siswa belum terpenuhi, baik materi maupun ketersediaan

bahan ajar. Akibatnya pelaksanaan pembelajaran masih berpusat pada guru,

karena siswa hanya mendengarkan, membaca dan mencatat sehingga siswa

terkesan pasif dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran belum

menunjukan proses belajar yang bermakna dalam membangun konsep

pengetahuan siswa. Pada saat pembelajaran hanya beberapa siswa yang

terlihat aktif dan lebih banyak siswa yang diam tidak berani bertanya untuk

mengemukakan pendapatnya.

Pemasalahan tersebut tentu saja mempengaruhi hasil belajar siswa.

Pencapaian hasil belajar siswa masih banyak yang belum mencapai Kriteria
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Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan yaitu >66. Untuk lebih

jelasnya, pencapaian hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Tanjung

Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya, penulis paparkan dalam tabel.

Tabel 1.1 Hasil Belajar Kelas IV SD Negeri di Kecamatan Kedamaian
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017

No Nama Sekolah Jumlah
Siswa

Ketuntasan
≤66 >66

1 SDN 1 Tanjung Gading 28 9 19
2 SDN 1 Tanjung Raya 27 10 17

Jumlah 55 19 36
Presentase 100% 35% 65%

Sumber: Dokumen Rekap Nilai Semester Ganjil

Hasil wawancara kepada beberapa guru kelas IV pada tanggal 3 Oktober

2017 di SD Negeri Tanjung Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya

teridentifikasi penyebab masalah di atas adalah selain karena guru juga belum

memahami pembuatan bahan ajar LKS. Hal tersebut diketahui dari hasil

analisis angket kebutuhan guru. Empat orang guru kelas IV (80%)

menyatakan bahwa di sekolah tersebut masih sangat minim bahan ajar yang

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.  Bahan ajar yang tersedia hanya

berupa buku-buku cetak yang terbatas jumlahnya. Adapun LKS yang mereka

gunakan adalah LKS yang sifatnya konvensional yang disediakan oleh

penerbit tertentu yang isinya hanya terdiri dari kumpulan soal-soal saja,

sehingga model pembelajaran yang digunakan tidak terintegrasi dengan isi

LKS.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, salah satu alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar adalah mengembangkan LKS berbasis discovery

learning. Discovery learning merupakan komponen dari praktek pendidikan



6

yang meliputi metode mengajar yang memajukan siswa cara belajar aktif,

berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif.

Melalui pembelajaran discovery learning pengembangan LKS mampu

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian dari Balim (2009)

menunjukan bahwa dengan model discovery learning yang didasarkan pada

pendekatan konstruktivis memiliki efek yang positif pada persepsi

kemampuan pembelajaran penyelidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dipahami bahwa pengembangan

LKS berbasis discovery learning dapat membantu siswa dalam meningkatkan

hasil belajar. Alasan lainnya penelitian ini menggunakan model discovery

learning adalah melibatkan proses interaksi antar siswa, guru dan siswa,

lingkungan dan sumber belajar untuk pencapaian kompetensi dasar.

Hasil hasil angket menunjukkan bahwa semua (100%) guru kelas SD Negeri

1 Tanjung Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya setuju apabila

dikembangkan bahan ajar yang tepat dan yang bisa membuat siswa terlibat

langsung secara aktif dalam memahami materi pada pembelajaran tematik

tema 7 Cita-citaku. Untuk itu, peneliti mengembangkan bahan ajar yang

terintegrasi dengan teknik tertentu sehingga tepat untuk digunakan sebagai

sumber belajar alternatif bagi siswa.

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik maka diperlukan LKS

yang efektif sehingga dalam penerapannya mampu membimbing siswa untuk

belajar dan berpikir kritis. Pengembangan LKS berbasis discovery learning

sebagai proses pembelajaran diharapkan siswa mengorganisasikan sendiri
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pengetahuan yang telah dimilikinya. Berdasarkan beberapa alasan tersebut

maka LKS berbasis discovery learning pada pembelajaran tematik

diharapkan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Materi LKS  yang digunakan siswa kelas IV masih terbatas dan kurang

sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memahami kompetensi dasar.

2. Guru belum mengembangkan LKS sesuai dengan ketentuan yang ada,

bahkan guru masih menggunakan LKS dari penerbit yang isinya belum

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

3. LKS yang digunakan belum sesuai dengan syarat-syarat bahan ajar.

4. Hasil belajar siswa kelas IV belum optimal, hanya 35% siswa yang

mencapai nilai KKM.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan LKS berbasis discovery

learning pada pembelajaran tematik tema 7 Cita-citaku Subtema 1 kelas IV

Sekolah Dasar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah mengembangkan produk LKS berbasis discovery learning

pada pembelajaran tematik pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ?

2. Bagaimanakah efektivitas LKS discovery learning pada pembelajaran

tematik pada siswa kelas IV Sekolah Dasar?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah

untuk:

1. Menghasilkan LKS berbasis discovery learning pada siswa kelas IV

Sekolah Dasar.

2. Mengetahui keefektivan LKS berbasis discovery learning yang efektif

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. LKS pada kelas IV Sekolah Dasar yang dihasilkan dalam penelitian ini

dapat memberikan gambaran serta sumbangan terhadap model

discovery learning khususnya pengembangan kompetensi siswa dalam

pembelajaran.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Siswa

Membantu siswa agar mampu belajar mandiri dengan baik dan benar.
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b. Guru

Dapat memberikan alternatif LKS menggunakan discovery learning,

serta mendorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam

mengembangkan LKS.

c. Sekolah

Dapat memberikan masukan untuk sekolah tentang pengembangan LKS

dengan pembelajaran yang tepat.

d. Peneliti lain

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar penelitian

berikutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pengembangan sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Gading dan SD

Negeri 1 Tanjung Raya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pengembangan LKS berbasis discovery learning ini adalah siswa

kelas IV SD Negeri 1 Tanjung Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya,

sedangkan objek penelitian ini adalah pengembangan LKS berbasis

discovery learning untuk kelas IV SD.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.
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4. Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam kependidikan.

H. Spesifikasi Produk Pengembangan

Produk dalam penelitian sebagai pengembangan ini adalah berikut.

1. Pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS model

discovery learning.

2. Produk pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa.

3. Model discovery learning memuat langkah-langkah stimulasi belajar,

identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan

menarik kesimpulan.

4. LKS yang dikembangkan disusun sebagai bahan ajar kelas IV SD dengan

standar isi kurikulum 2013.

5. Materi dalam penelitian ini yaitu Tema 7 Cita-citaku Subtema 1 Aku dan

Cita-citaku.



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bahan Ajar

Setiap pembelajaran tentu tidak terlepas dari kebutuhan bahan ajar.

Bahan ajar merupakan salah satu perangkat dalam pembelajaran. Bahan

ajar mampu membantu siswa untuk belajar mandiri dan tidak hanya

mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber informasi dalam

pembelajaran. Bahan ajar sangat membantu dalam proses pembelajaran

karena dengan bahan ajar, materi yang ingin disampaikan bisa dipelajari

dengan runtut dan sistematis, sehingga semua tujuan dari pembelajaran

tersebut bisa tersampaikan secara utuh.

Lestari (2013: 2) mendefinisikan bahan ajar sebagai seperangkat materi

pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka

mencapai kompetensi tertentu. Bahan ajar adalah aspek yang penting

dalam keberhasilan suatu proses. Sehubungan dengan hal tersebut

Mudlofir (2011: 128) menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk

bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga tercipta

lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar.
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Majid (2012: 173) mendefinisikan bahan ajar yaitu segala bentuk bahan

yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan

tertulis maupun bahan tidak tertulis. Sedangkan menurut Susilawati

(2014: 87) bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di

kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis (cetak) ataupun

bahan tidak tertulis (non-cetak atau online).

Tocharman (dalam Nugraha, 2013: 28) mengemukakan jenis-jenis bahan

ajar, antara lain:

1. Bahan ajar pandang (visual) yang terdiri atas bahan cetak (printed),

seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet,

wallchart, foto/gambar serta non cetak (non printed), seperti model

atau maket.

2. Bahan ajar dengar (audio), seperti kaset, radio, piringan hitam, dan

compact disk audio.

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

dan film.

4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material),

seperti Computer Assisted Instruction (CAI), compact disk (CD)

multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web

based learning materials).
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Majid (2012: 174) mengklasifikasikan bahan ajar yang digunakan dalam

pembelajaran sebagai berikut.

1) Bahan Ajar Cetak. Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai

bentuk yaitu:

a) Handout merupakan bahan tertulis yang disiapakan oleh guru untuk

memperkaya pengetahuan peserta didik.

b) Buku merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu

pengetahuan.

c) Modul merupakan sebuah buku yang ditulis degan tujuan agar

peserta didik dat belajar secara mandiri.

d) LKS merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus

dikerjakan siswa.

e) Brosur merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu

masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya

terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijiid.

f) Leaflet merupakan bahan cetak tertulis berupa lembaran yang

dilipat tapi tidak dijahit.

g) Wallchart merupakan bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus

atau proses atau grafik yang bermakna menunjukan posisi tertentu.

Agar menarik wallchart di desain menggunakan tata warna dan

pengaturan proporsi yang baik.

h) Foto atau gambar merupakan bahan cetak yang apabila di desain

secara baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Bahan

ajar ini dalam penggunaanya  harus dibantu dengan bahan tertulis.
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Bahan tetulis dapat berupa petunjuk cara penggunaanya dan atau

bahan tes.

i) Model atau maket yang didesain secara baik memberikan makna

yang hampir sama dengan benda aslinya. Dalam memanfaatkannya

sebagai bahan ajar harus menggunakan kompetensi dasar  dalam

kurikulum sebagai acuannya.

2) Bahan Ajar Dengar (Audio)

a) Kaset atau piringan hitam atau compact disk

Sebuah kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi

sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar.

Biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau musik.

b) Radio

Media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, dengan

radio peserta didik dapat belajar sesuatu.

3) Bahan Ajar Pandang Dengar (Audio Visual)

a) Video atau film

Umumnya program video dibuat dalam rancangan lengkap

sehingga setiap akhir dari penayangan video peserta didik dapat

menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.

b) Orang atau Narasumber

Melalui orang, seseorang dapat belajar misalnya karena orang

tersebut memiliki keterampilan khusus tertentu. Agar orang dapat

dijadikan bahan ajar secara baik, maka rancangan tertulis
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diturunkan dari kompetensi dasar harus dibuat kemudian

dikombinasikan dengan bahan tertulis tersebut.

4) Bahan ajar interaktif

Bahan ajar interaktif dalam menyiapkannya diperlukan pengetahuan

dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam peralatan

seperti komputer, kamera video dan kamera foto. Biasanya disajikan

dalam bentuk CD.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan

bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi disusun secara

sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa cetakan ataupun non

cetak. Jenis-jenis bahan ajar cetak antara lain berupa berupa handout,

buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa.

2. Lembar Kerja Siswa (LKS)

1) Pengertian LKS

Pada umumnya LKS yang ada di sekolah berasal dari penerbit,

seharusnya LKS  bisa  dirancang oleh  guru  yang  bersangkutan,

karena  guru  akan  lebih mengerti dan memahami LKS yang

bersesuaian dengan kebutuhan siswa. Kurt, dkk (dalam Yildirim,

2011: 45) Lembar Kerja merupakan materi dan siswa diberikan

langkah-langkah mengenai apa yang seharusnya mereka pelajari.

Lembar kerja juga termasuk kegiatan yang memberikan siswa

tanggung jawab utama dalam pembelajaran. Menurut Mc Dowell
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(dalam Lee, 2014: 96) mengatakan bahwa LKS sebagai bahan

tertulis, lembar kerja yang dapat berperan sebagai media dari guru

untuk memimpin perhatian siswa dan memberikan kesempatan siswa

untuk belajar secara mandiri dan guru memiliki waktu untuk

mengurus siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut.

Pengertian LKS menurut Majid (2012: 176) yakni berupa lembaran-

lembaran tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS biasanya

berisikan petunjuk bagi siswa untuk melakukan kegiatan dan

bertujuan untuk menuntun siswa melakukan kegiatan aktif selama

proses pembelajaran.

Pengertian yang hampir sama dijelaskan oleh Prastowo (2012: 204)

yakni bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran yang disusun

secara sistematis berisi materi, ringkasan dan petunjuk pelaksanaan

pembelajaran bertujuan agar dapat menuntun siswa melakukan

kegiatan yang aktif mengacu kepada kompetensi dasar yang akan

dicapai. Akdeniz (dalam Toman, 2013: 174) lembar kerja adalah

salah satu metode mengajar yang dapat dilakukan secara individual

atau dalam kerja kelompok dan memungkinkan pengembangan

konseptual.

Michaelis (dalam Toman, 2013: 174) lembar kerja adalah bahan

tertulis terdiri dari kegiatan individu yang akan dikerjakan siswa

sambil belajar dan juga akan memungkinkan siswa untuk mengambil

tanggung jawab untuk belajar sendiri dengan diberikan langkah
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terkait dengan proses kegiatan. Sedangkan menurut Sands, dkk

(dalam Celikler, 2010: 43) LKS didefinisikan sebagai alat dasar yang

mendukung langkah-langkah proses yang di perlukan dan membantu

siswa untuk memahami pengetahuan dan pada saat yang sama

memberikan partisipasi penuh dari seluruh kelas dalam kegiatan

Berdasarkan uraian beberapa ahli di atas maka peneliti

menyimpulkan bahwa LKS merupakan salah satu sumber belajar

sebagai alat intruksional, yang terdiri dari informasi materi,

pertanyaan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus

dikerjakan oleh siswa untuk memahami materi yang dipelajari dan

memecahkan masalah dengan yang mengacu pada kompetensi yang

harus dicapai. Indikator penulisan LKS ada tiga syarat yaitu didaktik,

konstruksi dan teknik. Syarat- syarat didaktik mengatur tentang

penggunaan LKS yang bersifat universal dapat digunakan dengan

baik untuk siswa yang lamban atau yang pandai. Syarat konstruksi

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. Syarat teknis

menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS.

2) Fungsi LKS

Mengingat pentingnya LKS dalam kegiatan pembelajaran, maka tidak

bisa terlepas dari pengkkajian fungsi LKS. Berikut ini merupakan

fungsi LKS menurut Prastowo (2011: 205):

1) sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik,
namun lebih mengaktifkan peserta didik;
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2) sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk
memahami materi yang disampaikan;

3) sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; dan
4) memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

Sedangkan Fungsi LKS menurut Sudjana (dalam Djamarah dan Zain,

2006: 108) sebagai berikut:

1) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang

efektif.

2) sebagai alat bantu untuk melengkapi proses pembelajaran supaya

lebih menarik perhatian siswa.

3) untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa

dalam menangkap pengertian yang diberikan guru.

4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.

5) menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada

siswa.

6) untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar

yang dicapai siswa akan tahan lama sehingga pelajaran mempunyai

nilai tinggi.

LKS menurut Kusnandiono (2011: 4) harus memenuhi beberapa

kriteria agar dapat berfungsi dengan baik, di antaranya:

1) Desainnya menarik atau indah.
2) Kata-kata yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti.
3) Susunan kalimatnya singkat, namun jelas artinya.
4) LKS harus dapat membantu atau memotivasi siswa untuk berpikir

kritis.
5) Urutan kegiatan harus logis (tujuan, alat dan bahan, cara kerja,

data,  pertanyaan, dan kesimpulan).
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LKS yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya dibuat menarik

agar merangsang motivasi siswa belajar. LKS sebagai penuntun

praktik disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti siswa. Hal ini

dapat membantu siswa menyelesaikan tugas praktik dan menghindari

kebingungan siswa dalam memahami materi. Urutan kegiatan dalam

LKS harus logis sesuai tingkat berpikir siswa karena LKS merupakan

bahan ajar siswa untuk belajar menerima pesan pembelajaran secara

verbal. Kurt dkk (dalam Yildirim, 2011: 51) lembar kerja

meningkatkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran dan memiliki

sifat yang mempengaruhi keberhasilan secara positif.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa secara

umum fungsi LKS adalah sebagai media yang berfungsi membantu

siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui

urutan langkah yang telah dirancang sebelumnya dan siswa dapat

mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan masalah.

Fungsi bagi siswa, LKS melatih untuk belajar secara mandiri, belajar

memahami suatu tugas secara tertulis, membantu siswa lebih aktif,

menarik siswa untuk belajar, melatih siswa berpikir kritis dan logis,

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.

3) Langkah-langkah penyusunan LKS

Prastowo (2012: 212) menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-

langkah yang baik dalam menyusun bahan ajar lembar kerja siswa

(LKS), langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.
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a) Melakukan Analisis Kurikulum

Analisis Kurikulum merupakan langkah pertama dalam

penyusunan LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan

materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada

umumnya, materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara

melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan

diajarkan selanjutnya, harus mencermati kompetensi yang dimiliki

oleh siswa.

b) Menyusun Peta Kebutuhan LKS

Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKS ini menentukan

kuantitas atau banyaknya LKS yang diperlukan. Pada tahap ini juga

ditentukan uruturutan LKS agar dapat digunakan secara dengan

baik runtut dan tidak menimbulkan kebingungan. Analisis

kurikulum pada langkah sebelumnya sangat berperan disini, jika

analisis kurikulum sudah dilakukan maka penyusunan peta

kebutuhan LKS dapat lebih mudah dilakukan. Termasuk juga

didalam penyusunan peta kebutuhan lembar kerja siswa adalah

analisis sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran.

c) Menentukan Judul LKS

Judul LKS biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap

kompetensi yang akan dicapai. Jika terlalu besar maka dapat

disesuaikan dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan.

Penentuan judul LKS ini juga harus menentukan komponen

penunjang LKS lainnya seperti kompetensi dan tujuan
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pembelajaran yang akan dicapai juga tujuan penggunaan LKS

tersebut serta komponen lainnya.

d) Penulisan LKS

Untuk menulis Lembar Kerja Siswa (LKS) terdiri dari 4 langkah

utama, yaitu:

1) Merumuskan kompetensi dasar. Untuk merumuskan kompetensi

dasar, dapat kita lakukan dengan menurunkan rumusannya

langsung dari kurikulum yang berlaku.

2) Menentukan alat penilaian. Pendekatan pembelajaran yang

digunakan adalah kompetensi, maka alat penilaian yang cocok

dan sesuai adalah menggunakan Pendekatan Penilaianacuan

Patokan (POP) atau Criterion Referenced Assesment.

3) Menyusun materi. Penyusunan LKS perlu memperhatikan:

kompetensi dasar yang harus dicapai, informasi pendukung,

sumber belajar dan pemilihan kalimat yang jelas.

4) Memperhatikan Struktur LKS. Struktur LKS meliputi: jusul,

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi

pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah serta penilaian.

Menurut Widodo dkk (2008: 65) langkah-langkah membuat LKS

yang harus dipetimbangkan adalah sebagai berikut:

1) Kualitas cetakan yaitu dilihat dari kertas, cetakan, ilustrasi dan

keterbacaan.

2) Isi materi LKS, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan

LKS bagaimana keterkaiatan LKS dengan kegiatan pembelajaran.
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LKS yang baik adalah LKS yang memberikan pengalaman

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran

itu sendiri.

3) Jenis kegiatan, dalam LKS harus memuat kegiatan yang bersifat

hands out yaitu kegiatan yang mengarahkan siswa dalam

beraktifitas menuntun dalam melakukan kegitan mengamati,

menalar dan mencoba.

4) Pertanyaan atau latihan, pertanyaan yang adal di dalam LKS

hendaknya adalah pertanyaan-pertanyaan yang produktif yaitu

pertanyaan yang jawabannya ditemukan melalui kegiatan

pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa langkah

yang harus diperhatikan dalam membuat LKS adalah analisis

kurikulum, menyusun peta kebutuhan LKS, menentukan judul

LKS, penulisan LKS. Untuk menarik perhatian dan mudah

dipahami oleh siswa, guru harus memahami konsep kegiatan

pembelajaran seperti memperhatikan kualitas cetakan, isi materi,

jenis kegiatan dan pertanyaan atau latihan yang produktif.

4) Syarat-syarat LKS

LKS yang tepat dan akurat maka harus dipenuhi syarat-syarat seperti

yang dikatakan Rohaeti (2008: 19) dalam penyusunan LKS harus

memenuhi berbagai persyaratan, yaitu:

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
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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.

3) Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam
LKS.

Darmodjo dkk (dalam Lestari, 2013: 15) menjelaskan syarat

penyusunan LKS sebagai berikut:

1) Syarat didaktik

LKS sebagai salah satu bentuk saran berlangsungnya proses

pembelajaran haruslah memenuhi prasyaratan didaktik, artinya

LKS harus mengikuti asas-asas pembelajaran efektif, yaitu: (1)

Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat

digunakan oleh seluruh siswa yang memiliki kemampuan yang

berbeda. LKS dapat digunakan oleh siswa yang lamban, sedang

maupun pandai. Kekeliruan yang umum adalah kelas yang

dianggap homogeny. (2) Menekankan pada proses untuk

menemukan konsep-konsep sehingga berfungsi sebagai penunjuk

bagi siswa untuk mencari informasi bukan alat pemberitahu

informasi. (3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media

dan kegiatan siswa sehingga dapat memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menulis, bereksperimen, praktikum, dan lain

sebagainya. (4) Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial,

emosional, moral, dan estetika pada diri anak, sehingga tidak hanya
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ditunjukkan untuk mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep

akademis maupun juga kemampuan sosial dan psikologis. (5)

Menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan

pribadi siswa bukan materi pelajaran.

2) Syarat konstruksi

Syarat konstruksi adalah syarat- syarat yang berkenan dengan

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran,

dan kejelasan dalam LKS. Adapun syarat-syarat konstruksi

tersebut, yaitu: (1) LKS menggunakan bahasa yang sesuai tingkat

kedewasaan anak; (2) LKS menggunakan struktur kalimat yang

jelas; (3) LKS memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan

tingkat kemampuan siswa, artinya dalam hal-hal yang sederhana

menuju hal yang lebih kompleks; (4) LKS menghindari pertanyaan

yang terlalu terbuka; (5) LKS mengacu pada buku standar dalam

kemampuan keterbatasan siswa; (6) LKS menyediakan ruang yang

cukup untuk memberi keluasan pada siswa untuk menulis maupun

menggambarkan hal-hal yang siswa ingin sampaikan; (7) LKS

menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek; (8) LKS

menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata; (9) LKS

dapat digunakan untuk anak-anak baik yang lamban maupun yang

cepat; (10) LKS memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat

dari itu sebagai sumber motivasi. (11) LKS mempunyai identitas

untuk memudahkan administrasinya.

3) Syarat Teknik
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1) Tulisan

Tulisan dalam LKS diharapkan memperhatikan hal-hal berikut:

a) LKS menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan

huruf latin/romawi.

b) LKS menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk

topik.

c) LKS menggunakan minimal 10 kata dalam 10 baris.

d) LKS menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat

perintah dengan jawaban siswa

e) LKS menggunakan memperbandingkan antara huruf dan

gambar dengan serasi.

2) Gambar

Gambar yang baik adalah yang menyampaikan pesan secara

efektif pada pengguna LKS.

3) Penampilan

Penampilan dibuat menarik, dengan demikian LKS merupakan

suatu media yang berupa lembar kegiatan yang membuat

petunjuk, materi ajar dalam melaksanakan proses pembelajaran

fisika untuk menemukan suatu fakta, ataupun konsep. LKS

mengubah pembelajaran dari teacher centered menjadi student

centered sehingga pembelajaran menjadi efektif dan konsep

materi dapat tersampaikan.
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LKS juga memiliki petunjuk yang harus diperhatikan dalam

pembuatannya, guna memudahkan atau mengkonstruk pemahaman

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Cara menyusun LKS

yang baik menurut Rohaeti (2008: 22) ialah:

1) Bahasanya Komunikatif
LKS yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik,tidak
membingungkan siswa, dan mudah dimengerti.

2) Format dan gambar harus jelas
Format yang dipakai meliputi tampilan,penggunaan animasi, dan
gambar background yang sesuai dengan materi.

3) Mempunyai tujuan yang jelas
Dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung dalam LKS.

4) Memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemprosesan
informasi, dalam LKS ini siswa dilatih mencari dan menemukan
jawaban.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa LKS

merupakan salah satu sumber belajar sebagai alat intruksional, yang

terdiri dari informasi materi, pertanyaan dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk memahami

materi yang dipelajari dan memecahkan masalah dengan yang

mengacu pada kompetensi yang harus dicapai. Syarat-syarat penulisan

LKS yaitu: (a) syarat didaktik ; (b) syarat konstruksi; (c) syarat teknik.

Langkah-langkah LKS berbasis discovery learning yaitu: 1) stimulasi,

2) Identifikasi masalah, 3) pengumpulan data, 4) pengolahan data, 5)

pembuktian, 6) menarik kesimpulan.
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3. Teori Belajar dan Pembelajaran

a) Teori Belajar Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivisme atau constructivist theories of learning

adalah teori belajar yang dikembangkan dari teori belajar Piaget,

Vygotsky, teori pemrosesan informasi dan teori Bruner. Menurut

Trianto (2010: 28) salah satu prinsip penting teori belajar

konstruktivisme adalah bahwa guru tidak boleh hanya sekedar

menyampaikan/menyajikan pengetahuan kepada siswa namun siswa

juga harus terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri.

Teori belajar konstruktivisme juga mengandung prinsip-prinsip

penting dalam pembelajaran siswa di sekolah. Menurut Richardson

(dalam Wardoyo, 2013: 23) konstruktivisme merupakan suatu kondisi

dimana seseorang membentuk suatu pemahaman berdasarkan

pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya dan menghubungkan

pengetahuan-pengetahuan tersebut menjadi sebuah ide yang baru.

Menurut teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas

siswa tidak sekedar menerima begitu saja informasi, pengetahuan

ataupun materi yang disampaikan guru namun siswa juga harus

mampu menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri.

Kartas dkk (dalam Toman, 2013: 174) selama pelaksanaan pendekatan

pembelajaran konstruktivis di kelas, menunjukkan bahwa lingkungan

belajar dimana siswa dapat secara aktif berpartisipasi dan

mengeksplorasi, memperpanjang, dan mengevaluasi setiap kasus atau
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peristiwa yang mereka hadapi dengan menggunakan ide-ide mereka

sendiri harus siap.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa

konstruktivisme merupakan suatu teori belajar yang menekankan

bahwa individu memperoleh pengetahuan dari proses pembentukan

pengetahuan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang telah

dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang saat ini dan dilakukan

oleh individu secara mandiri.

b) Teori Belajar Behaviorisme

Teori behaviorisme ini sangat menekankan perilaku atau tingkah laku

yang dapat diamati. Teori behaviorisme menekankan tiga konsep

penting yaitu stimulus, respon, dan penguatan. Belajar digambarkan

sebagai suatu pembentukan stimulus dan respon. Prinsip dari hal ini

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi

antara stimulus dan respons. Dengan kata lain menurut Kristianty

(2006: 2) belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai

hasil interaksi antara stimulus dan respons.

Suryabrata (2009: 266) mengemukakan bahwa pendekatan

behavioristik dapat dikendalikan dari luar, yaitu dengan memberikan

stimulus dan respon. Lingkungan memberikan stimulus atau

rangsangan, siswa memberikan respon. Dalam pembelajaran,

implementasi dari teori behavioristik adalah belajar melalui peniruan
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ini dapat dilakukan dengan metode drilling atau latihan. Kristianty

(2006: 1) mengatakan bahwa teori behaviorisme meyakini

pembelajaran berhubungan dengan interaksi antara stimulus dan

respon dengan proses penguatannya. Penguatan diperkuat oleh situasi

yang dikondisikan secara berulang-ulang. Sanjaya (2010: 237)

merangkum karakteristik teori belajar behavioristik sebagai berikut:

(1) mementingkan pengaruh lingkungan; (2) mementingkan bagian-

bagian; (3) mengutamakan peranan reaksi; (4) hasil belajar terbentuk

secara mekanis; (5) dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu; (6)

mementingkan pembentukan kebiasaan; (7) pemecahan masalah

dilakukan dengan cara trial dan error.

Relevansi dari teori behavioristik dengan produk yang dihasilkan

dalam studi ini adalah peranan LKS sebagai stimulus bagi siswa.

Siswa diharapkan mampu merespon dengan baik aktivitas yang di

instruksikan dalam LKS.

c) Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori

kognitif ini digasas oleh Piaget pada tahun 1929. Teori belajar kognitif

memberikan banyak konsep utama dalam bidang psikologi

perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep

kecerdasan. Soemanto (2012: 130) teori perkembangan kognitif

adalah gagasan bahwa seseorang yang menjadi dewasa, secara alami
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LKS berkembang melalui beberapa tahapan perkembangan kognitif

yang berbeda.

Piaget (dalam Uno, 2008: 10) mengajukan gagasan bahwa skema yang

digunakan seorang anak untuk memahami informasi terbagi menjadi 4

tahap, yaitu: (1) Periode sensorimotor, usia 0–2 tahun; (2) Periode

praoperasional, usia 2-7 tahun; (3) Periode operasional, usia 7–11 tahun;

(4) Periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Tetapi,

karena subjek dalam studi ini adalah siswa berusia 15-17 tahun, maka

secara spesifik akan dibahas perkembangan pada tahap periode

operasional formal.

Berdasarkan ketiga teori belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa

teori belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah

teori belajar Konstruktivisme dan teori belajar Behaviorisme. Karena

di dalam kedua teori tersebut ada hubungannya dengan proses

pmbelajaran. Teori konstruktivisme merupakan suatu teori belajar

yang menekankan bahwa individu memperoleh pengetahuan dari

proses pembentukan pengetahuan dengan cara menghubungkan

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan

yang saat ini dan dilakukan oleh individu secara mandiri.

Sedangkan teori belajar Behaviorisme adalah proses perubahan

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan

respon. Dengan kata lain belajar merupakan bentuk perubahan yang

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku
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dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan

respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat

menunjukan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori behavioristik,

apa yang terjadi diantara stimulus dan respon dianggap tidak penting

diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Maka dari itu, apa

saja yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa saja yang dihasilkan

siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur.

Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan

suatu hal yang terpenting untuk melihat tidaknya perubahan tingkah

laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting dalam aliran

Behavioristik yaitu faktor penguatan, jadi apa saja yang dapat

memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan maka

respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi

respon juga akan tetap dikuatkan.

d) Pengertian Belajar

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar

merupakan kegiatan paling pokok, berhasil atau tidaknya pencapaian

tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses belajar

yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Hampir semua pakar

bidang psikologi dan pendidikan menyepakati bahwa belajar adalah

suatu proses perubahan tingkah laku.

Withherington (dalam Hanafiah dkk, 2012: 7) menyatakan bahwa

belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang
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dimanifestasikan sebagai pola-pola respon baru yang berbentuk

keterampilan, sikap kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan.

Sedangkan Gagne (dalam Hanafiah dkk, 2012: 7) menyatakan bahwa

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena

pengalaman.

Sementara itu Hilgard, dkk (dalam Hamalik, 2009: 48) menyatakan

bahwa belajar menuju ke perubahan dalam tingkah laku dasar-dasar

kecenderungan respon bawaan, kematangan atau keadaan temporer

dari subyek (misalnya keletihan dan sebagainya). Sedangkan menurut

Slameto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar

adalah suatu proses atau usaha untuk memperoleh perubahan tingkah

laku dan penguasaan materi ilmu pengetahuan secara sadar

berdasarkan pengalaman sendiri menuju terbentuknya kepribadian

seutuhnya.

Belajar mempunyai tujuan tertentu. Menurut Sardiman (2012: 26)

tujuan belajar adalah sebagai berikut: 1) untuk mendapatkan

pengetahuan; 2) penanaman konsep dan keterampilan; 3)

pembentukan sikap. Jadi, tujuan belajar tidak hanya untuk

memperoleh penguasaan materi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga



33

untuk menanamkan konsep dan keterampilan, serta pembentukan

sikap pada diri individu.

Selanjutnya Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar adalah sebagai berikut.

a. Faktor Intern

1. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh).

2. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan).

3. Faktor kelelahan.

b. Faktor Ekstern

1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antar

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian

orang tua, latar belakang budaya).

2. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran,

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, relasi siswa dengan

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan

gedung, metode belajar, tugas rumah).

3. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dan masyarakat, mass media,

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor

yang mempengaruhi belajar tidak hanya dari dalam diri siswa saja,

tetapi ada juga faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti faktor

keluarga, sekolah, dan masyarakat.
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e) Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran pada umumnya harus mempunyai tujuan yang jelas

untuk memberikan arah dan menuntut peserta didik dalam mencapai

prestasi yang diharapkan. Menurut Dimyati dkk (2003: 2)

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain

instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, yang menekankan

pada penyediaan sumber belajar.

Menurut Sanjaya (2008: 28) pembelajaran adalah proses kerja sama

antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber

yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri

seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk

gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti

lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai

tujuan belajar tertentu.

Sedangkan menurut Sudjana (2009: 28) mengungkapkan bahwa

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif

antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan

pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan pembelajaran.

Buchori (2015: 375) mengajar hanya transfer pengetahuan dari guru

ke siswa, sedangkan pembelajaran memiliki makna yang lebih luas,

kegiatan mulai dari desain untuk mengembangkan, melaksanakan, dan

mengevaluasi kegiatan yang dapat membuat proses pembelajaran.
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Dengan demikian, belajar adalah proses yang sengaja dirancang untuk

menciptakan proses pembelajaran individu.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam

mentransfer ilmu, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa

sebagai penerima informasi. Dengan membuat siswa belajar aktif,

yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Jadi kesimpulan dari belajar dan pembelajaran adalah suatu proses

atau usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku dan penguasaan

materi ilmu pengetahuan secara sadar dengan kerja sama antara guru

dan siswa dalam mentransfer ilmu dengan membuat siswa belajar

lebih aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

4. Pembelajaran Tematik Terpadu di SD

1) Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Kurikulum yang tengah dikembangkan saat ini adalah Kurikulum

2013  dimana dalam penerapannya menggunakan pembelajaran

tematik terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan

dalam pembelajaran yang secara seengaja mengaitkan beberapa aspek

pembelajaran, baik intra maupun antar mata pelajaran.

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, pembelajaran untuk tingkat

SD/MI sederajat melaksanakan pembelajaran tematik terpadu.

Sebagaimana tercantum dalam salinan lampiran Permendikbud No. 65



36

tahun 2013 tentang standar proses bahwa pembelajaran tematik

terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat

perkembangan siswa. Menurut Trianto (2010: 70) pembelajaran

tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Tema yang

diberikan merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi

topik pembelajaran.

Menurut Hakiim (2009: 212) menyatakan pembelajaran tematik

merupakan suatu model dan strategi pembelajaran yang

mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau sejumlah disiplin ilmu

melalui pemaduan area isi, keterampilan, dan sikap ke dalam suatu

tema tertentu, dengan mengkondisikan para siswa agar dapat

memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal, menarik dan

bermakna.

Dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 67 tahun 2013, bahwa

rancangan kompetensi inti dalam Kurikulum 2013 disusun seiring

dengan meningkatnya usia peserta didik. Melalui kompetensi inti,

integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda

dapat dijaga. Permendikbud (2013: 6) Rumusan kompetensi inti

menggunakan notasi sebagai berikut: 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1)

untuk kompetensi inti sikap spiritual; 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2)

untuk kompetensi inti sikap sosial; 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk
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kompetensi inti sikap pengetahuan; 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk

kompetensi inti sikap keterampilan.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar dilakukan melalui

pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari kelas I sampai

kelas VI. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar

dari berbagai mata pelajaran yaitu intra-disipliner, inter-disipliner,

multi-disipliner, dan trans-disipliner. Dalam Permendikbud Nomor 67

tahun 2013 dijelaskan bahwa:

integrasi intra-disipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan
dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu
kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. Integrasi inter-
disipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi-
kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan
yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari
terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran.
Integrasi multi-disipliner dilakukan tanpa menggabungkan
kompetensi dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran
masih memiliki kompetensi dasarnya sendiri. Integrasi trans-
disipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran
yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di
sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual.

Trianto (2010: 86) pembelajaran tematik dimaknai sebagai

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Inti

penting pembelajaran tematik yaitu pertama, pembelajaran tematik

lebih menekankan pada ketelibatan siswa dalam proses belajar secara

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh



38

pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai

pengetahuan yang dipelajarinya. kedua, pembelajaran tematik lebih

menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan

sesuatu (learning by doing). Pembelajaran tematik menawarkan

model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran

itu penuh makna, mulai dari pembelajaran yang aktif secara individu

maupun aktif secara berkelompok sampai dengan penyerapan

pengetahuan dan fakta secara pasif.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah “tematik”

dan “terpadu” yang digunakan dalam pembelajaran mengandung

makna sama namun juga berbeda. Prastowo (2013: 123) Sama dalam

artian bahwa kedua model pembelajaran tersebut pada hakikatnya

sama-sama merupakan bentuk pembelajaran yang dikembangkan

melalui proses pemaduan.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa

dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa dapat memperoleh

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri

berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman

langsung siswa akan memahami apa yang telah mereka pelajari.

Melalui pembelajaran tematik siswa bisa melakukan proses

pembelajaran sambil bermain sehingga siswa dapat melaksanakan

pembelajaran tematik dengan nyaman, menyenangkan, menarik
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sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi

siswa.

2) Karakteristik Pembelajaran Tematik terpadu

Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik

terpadu apabila memiliki karakteristik-karakteristik tertentu.

Karakteristik tersebut menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2010: 91)

adalah (a) berpusat pada siswa, (b) memberikan pengalaman langsung,

(c) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (d) menyajikan

konsep dari berbagai mata pelajaran, (e) bersifat fleksibel, (f)

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan pula oleh Depdikbud

(dalam Trianto, 2010: 93) bahwa pembelajaran tematik sebagai bagian

dari pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-

ciri, yaitu: (a) holistik, (b) bermakna, (c) otentik, dan (d) aktif.

Kemendikbud (2013: 26) pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri

antara lain sebagai berkut.

1. Berpusat pada anak
2. Memberikan pengalaman langsung pada anak
3. Pemisah antar muatan pelajaran tidak begitu jelas (menyatu dalam

satu pemahaman dalam kegiatan
4. Menyajikan konsep dari berbagai pelajaran dalam satu proses

pembelajaran (saling terkait antar muatan pelajaran satu dengan
pelajaran yang lainnya)

5. Bersifat luwes (keterpaduan berbagai muatan pelajaran)
6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan

kebutuhan anak (melalui penilaian proses dan hasil belajarnya).
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan karakteristik

pembelajaran tematik terpadu pembelajaran yang berpusat pada siswa

yang memberikan pengalaman langsung, bermakna, pemisah antara

mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai

mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan kegiatan belajar yang dilakukan

siswa sangat relevandengan tingkat perkembangan dan kebutuhannya,

maka dari itu di SD sangat diperlukan pembelajaran tematik terpadu.

3) Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu dalam penerapannya memiliki beberapa

kelebihan. Adapun kelebihan pembelajaran tematik terpadu menurut

Depdikbud (dalam Trianto, 2010: 88) antara lain sebagai berikut:

a. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat
perkembangannya.

b. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
c. Kegiatan belajar bermakna bagi siswa, sehingga hasilnya dapat

bertahan lama.
d. Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses

pembelajaran terpadu.
e. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan

siswa. Keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses
pembelajaran terpadu, keterampilan sosial ini antara lain: kerja
sama, komunikasi, dan mau mendengarkan pendapat orang lain.

Selain kelebihan yang dimiliki, menurut Depdikbud (dalam Trianto,

2010: 88) pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan atau

kekurangan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencaan

dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk

melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak

pembelajaran langsung saja.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran tematik terpadu meemiliki kelebihan yaitu pengalaman

dan kegiatan belajar siswa relevan serta kegiatan yang dipilih sesuai

dengan minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu

pada pelaksanaan evaluasi.

4) Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Tematik Terpadu

Sebagaimana amanat dalam kurikulum 2013, bahwa pelaksanaan

pembelajaran untuk tingkat SD digunakanlah pembelajaran tematik

terpadu dan prosesnya menggunakan pendekatan scientific.

Kemendikbud (2013: 9) menjelaskan bahwa kurikulum 2013

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran,

yaitu menggunakan pendekatan ilmiah/pendekatan scientific, meliputi

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba,

mengasosiasikan atau menalar, dan mengkomunikasikan.

Kemendikbud (2013: 201) tentang pendekatan scientific bahwa

pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran,

penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran.

Kemendikbud (2013: 201) Proses pembelajaran disebut ilmiah jika

memenuhi kriteria seperti berikut ini:

a) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran
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tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng

semata.

b) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

c) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis,

analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami,

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi

pembelajaran.

d) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama

lain dari substansi atau materi pembelajaran.

e) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami,

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan

objektif dalam merespon substansi atau berbasis pada konsep, teori,

dan fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan.

f) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas,

namun menarik sistem penyajiannya.

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan

scientific adalah suatu pendekatan untuk memperoleh pengetahuan

yang didasarkan pada struktur logis dengan tahapan mengamati,

menanya, mencoba, menganalisis, menalar, dan mengkomunikasikan.
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5. Model Pembelajaran Discovery Learning

1) Pengertian Pembelajaran Discovery Learning

Menurut Bruner (dalam Markaban, 2010: 9) belajar dengan penemuan

adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan

dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga

siswa dapat mencari jalan pemecahan. Gumay (2009: 2) discovery

learning adalah model yang mendorong siswa untuk sampai pada

suatu kesimpulan berdasarkan kegiatan dan pengamatan mereka

sendiri.

Model pembelajaran discovery learning berusaha meletakkan dasar

dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, murid ditempatkan sebagai

subjek yang belajar, peranan guru dalam metode pembelajaran

discovery learning adalah pembimbing belajar dan fasilitator belajar.

Ide dasar bruner adalah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa

anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Budiningsih (2010:

43) model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan

hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu

kesimpulan.

Pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya

konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.  Perbedaannya

dengan discovery yaitu bahwa pada discovery masalah yang

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh

guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa,
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sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam

masalah itu melalui proses penelitian.

Sedangkan menurut Sardiman (2012: 145) dalam mengaplikasikan

model pembelajaran discovery learning guru berperan sebagai

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan

tujuan. Kondisi seperti ini bertujuan merubah kegiatan pembelajaran

teacher oriented menjadi student oriented.

Melalui discovery learning proses belajar siswa akan berperan aktif

melalui penemuan informasi sehingga siswa memperoleh

pengetahuannya sendiri dengan pengamatan atau diskusi dalam

rangka mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Pembelajaran dengan metode penemuan diharapkan agar siswa benar-

benar aktif belajar menemukan sendiri bahan yang dipelajari sehingga

mendukung suatu pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa model

pembelajaran discovery learning adalah proses pembelajaran yang

menuntut siswa menemukan suatu konsep yang belum diketahui

sebelumnya dengan cara melakukan suatu pengamatan dan penelitian
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dari masalah yang diberikan oleh guru yang bertujuan agar siswa

berperan sebagai subjek belajar terlibat secara aktif dalam

pembelajaran dikelas.

2) Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran Discovery
Learning

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

Menurut Abimanyu (2008: 7.10) kelebihan dari model discovery

yaitu:

a. Siswa belajar bagaimana belajar melalui proses penemuan.
b. Pengetahuan yang diperoleh melalui penemuan sangat kokoh.
c. Model penemuan membangkitkan gairah siswa dalam belajar.
d. Model penemuan memungkinkan siswa bergerak untuk maju

sesuai dengan kemampuannya sendiri.
e. Model ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara

belajarnya sehingga ia merasa lebih terlibat dan termotivasi
sendiri untuk belajar

f. Model ini berpusat pada anak, dan guru sebagai teman belajar
atau fasilitator.

Adapun kelebihan dari discovery learning menurut Kurniasih dkk

(2014: 66) yaitu:

1) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan

keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha

penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang

tergantung bagaimana cara belajarnya.

2) Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan

ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer.

3) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa

menyelidiki dan berhasil.
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4) Model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan

sesuai dengan kecepatannya sendiri.

5) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri

dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

6) Model ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya,

karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang

lainnya.

7) Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak

sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.

8) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan)

karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau

pasti.

9) Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.

10) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada

situasi proses belajar yang baru.

11) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.

12) Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis

sendiri.

13) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; situasi proses

belajar menjadi lebih terangsang.

14) Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada

pembentukan manusia seutuhnya.

15) Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa.
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16) Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis

sumber belajar.

17) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Model discovery learning mempunyai kelebihan sedangkan

kelemahan-kelemahan menurut Hosnan (2014: 288) yaitu:

1) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya

kesalahpahaman antara guru dengan siswa.

2) Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan

mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi

fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar.

Untuk seorang guru, ini bukan pekerjaan yang mudah karena itu

guru memerlukan waktu yang banyak, dan sering kali guru

merasa belum puas kalau tidak banyak memberi motivasi dan

membimbing siswa belajar dengan baik.

3) Menyita pekerjaan guru.

4) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan.

5) Tidak berlaku untuk semua topik.

6) Kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas, terlalu cepat

pada suatu kesimpulan.

7) Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti

dengan metode ceramah. Tidak semua topik cocok untuk

disampaikan dengan model ini. Umumnya, topik-topik yang
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berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model

penemuan.

Berdasarkan pemaparan di atas discovery learning memiliki kelebihan

yang dapat merangsang siswa untuk berpikir menemukan ide-ide baru,

dapat memperkuat konsep yang telah di dapatnya seta menghilangkan

sikap skeptisme atau keraguan dalam diri. Untuk kelemahannya kita

dapat menanggualangi nya dengan mempersiapkan pembelajaran yang

lebih baik lagi dengan terencana.

3) Prosedur Aplikasi Model Pembelajaran Discovery Learning

Langkah-langkah dalam implementasi proses discovery learning

menurut teori Suryobroto (2012: 192) sebagai berikut: 1) Pemberian

rangsangan atau stimulasi; 2) Identifikasi masalah; 3) Percobaan; 4)

Pengumpulan data; 5) Pengolahan data; 6) Verifikasi atau

merumuskan hasil temuan; 7) Generalisasi atau menarik kesimpulan.

Langkah persiapan model pembelajaran penemuan discovery learning

menurut Budiningsih (2010: 50) adalah:

1) Menentukan tujuan pembelajaran

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal,

minat, gaya  belajar, dan sebagainya)

3) Memilih materi pelajaran.

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara

induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
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5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-

contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks,

dari yang  konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik

sampai ke simbolik

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Menurut Syah (2010: 244) dalam mengaplikasikan discovery learning

dikelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam

kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut:

1. Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)

Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan

kebingungannya dan guru tidak memberi generalisasi, agar timbul

keinginan untuk menyelidiki sendiri.

2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulasi, selanjutnya guru memberi

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah,

kemudian merumuskan hipotesis.

3. Data collection (pengumpulan data)

Berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar

tidak hipotesis, dengan demikian peserta didik diberi kesempatan

untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, dan

secara tidak di sengaja peserta didik menghubungkan masalah

dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
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4. Data processing (pengolahan data)

Kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh

peserta didik, lalu ditafsirkan dan semuanya diolah yang

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi, dimana

peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang

alternatif jawaban yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5. Verification (pembuktian)

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara

cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang

telah dirumuskan, kemudian dicek apakah terbukti atau tidak.

6. Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi)

Proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum

dan berlaku untuk semua masalah yang sama, dengan

memperhatikan hasil verifikasi.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran model discovery learning

yaitu: 1) guru menjelaskan tujuan pembelajaran; 2) guru membentuk

siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 3-5 orang; 3) guru

memberikan beberapa contoh yang ada di LKS sehingga siswa tertarik

untuk bertanya; 4) guru mendorong anak untuk bertanya tentang fakta

tambahan untuk mengidentifikasi masalah; 5) guru membimbing

siswa dalam mengumpulkan informasi melalui (membaca dari

berbagai sumber dan diskusi); 6) guru meemberikan contoh dan

mengajak siswa untuk menemukan sendiri kesamaan dari contoh; 7)

guru mengajak tiap kelompok untuk berbagi dugaan sementara dan
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mendiskusikannya sehingga diperoleh dugaan bersama; 8) siswa

mendiskusikan hasil temuannya dengan kelompok lain; 9) siswa

menyimpulkan dugaan berdasarkan data yang diperoleh; 10) guru

memberi penegasan tentang maksud konsep tersebut; 11) siswa

mempresentasikan hasil temuannya: 12) guru bersama siswa

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap peroses penemuan yang

mereka lakukan.

Model pembelajaran discovery learning adalah proses pembelajaran

yang menuntut siswa menemukan suatu konsep yang belum diketahui

sebelumnya dengan cara melakukan suatu pengamatan dan penelitian

dari masalah yang diberikan oleh guru bertujuan untuk menciptakan

siswa yang aktif dan mandiri dalam menemukan solusi dari masalah di

kegiatan pembelajaran, serta melatih kemampuan berfikir siswa dan

keterampilan kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara

objektif. Prosedur aplikasi model pembelajaran discovery learning

yaitu: 1) stimulasi; 2) identifikasi masalah; 3) pengumpulan data; 4)

pengolahan data; 5) pembuktian dan 6) menarik kesimpulan.

4) Penilaian Autentik

Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pembelajaran adalah

penilaian. Dalam Kurikulum 2013 penilaian yang digunakan adalah

penilaian autentik. Nurgiyantoro (2011: 23) menyatakan bahwa

penilaian auentik merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang

menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagaimana halnya di
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dunia nyata dan di sekolah. Tujuan penilaian adalah untuk mengukur

berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan di

dunia nyata dimana keterampilan tersebut digunakan.

Menurut Kunandar (2013: 35) penilaian autentik adalah kegiatan

menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai,

baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang

disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Kompetensi Inti

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Menurut Kunandar (2013: 35)

penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor

86 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Nasional. Standar Penilaian

bertujuan untuk menjamin (1) perencanaan penilaian siswa sesuai

kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip

penilaian, (2) pelaksanaan penilaian siswa secara profesional, terbuka,

edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan

(3) pelaporan hasil penilaian siswa secara objektif, akuntabel, dan

informatif.

Lebih lanjut menurut Kunandar (2013: 38) terdapat beberapa ciri-ciri

dari penilaian auentik, diantaranya sebagai berikut:

a) Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan

hasil atau produk.

b) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran

berlangsung.

c) Menggunakan berbagai cara.
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d) Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa setiap hari.

e) Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian

siswa.

Karakteristik dari penilaian autentik (authentic assessment) menurut

Hanafiah dkk (2012: 76), sebagai berikut:

a) Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran

berlangsung

b) Aspek yang diukur adalah keterampilan dan performansi.

c) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan.

d) Penilaian dilakukan secara integral, yaitu menilai berbagai aspek

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh.

e) Hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk

keperluan pengayaan (enrichment) standar minimal telah tercapai

atau mengulang (remedial) jika standar minimal belum tercapai.

Menurut Kunandar (2013: 90) jenis-jenis penilaian auteentik untuk

menilai hasil belajar yang meliputi ranah afektif (sikap), kognitif

(pengetahuan), dan keterampilan (psikomotor) adalah sebagai berikut:

(1) ranah sikap, menggunakan teknik observasi, penilaian diri,

penilaian antar teman, jurnal dan wawancara, (2) ranah pengetahuan,

menggunakan tes tertulis, tes lisan dan penugasan, (3) ranah

keterampilan, menggunakan penilaian unjuk kerja, penilaian proyek,

portopolio, dan penilaian produk.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

penilaian auentik adalah penilaian yang dilakukan selama maupun

sesudah proses pembelajaran. Penilaian auentik menjadi salah satu ciri

dalam implementasi kurikulum 2013. Penilaian auentik dilaksanakan

untuk memperoleh nilai proses dan hasil pembelajaran yang meliputi

tiga aspek atau ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam

penelitian ini, peneneliti menggunakan teknik observasi untuk

memperoleh nilai afektif, untuk memperoleh nilai psikomotor

menggunakan penilaian unjuk kerja dan untuk memperoleh nilai

kognitif menggunakan tes tertulis.

6. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hal yang paling terpenting dalam pembelajaran.

Suprijono (2012: 7) mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan

tingkah laku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi

kemanusiaan saja. Dimyati dkk (2006: 3) juga mendefinisikan hasil

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tidak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya

pembelajaran dari puncak proses belajar.

Ada banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar

peserta didik. Rezaee (2011: 144) Hasil belajar selalu menjadi perhatian

utama dari banyak guru yang berdedikasi dan orang tua siswa dan anak-

anak mereka banyak yang ingin menjadi sukses.
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Menurut Sanjaya (2010: 107) asumsi yang mendasari pembelajaran

berfikir yakni pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya melainkan

pengetahuan yang dibentuk oleh individu itu sendiri dalam struktur

kognitif yang dimilikinya. Perubahan belajar dapat dilihat dari berbagai

prilaku, perubahan perilaku tersebut dari ranah kognitif, afektif dan ranah

psikomotor.

Perubahan yang terjadi akibat belajar berlangsung lama dan tidak akan

kembali seperti keadaan semula atau keadaan sebelum belajar, perubahan

yang terjadi sesaat seperti keadaan lelah, sakit dan sebagainya tidak dapat

mempengaruhi keadaan akibat belajar tersebut. Perubahan tersebut tidak

terjadi secara spontan mengikuti pengalaman belajar tetapi yang segera

terjadi umumnya tidak dalam bentuk perilaku, hanya dalam potensi

seseorang untuk berperilaku.

Sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya

menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil

belajar pada penelitian ini menggunakan ranah kognitif. Ranah kognitif

adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Artinya menurut Sudaryono

(2012: 43) segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk

kedalam ranah in. Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur hasil

belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes.
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Menurut Sudjana (2009: 22) ranah kognitif adalah proses mental yang

berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat evaluasi. Ranah ini

berkaitan dengan kemampuan intelektual dan kompetensi seseorang

dalam berfikir.

Menurut Bloom (dalam Suprihatiningrum, 2013: 38) membagi hasil

belajar menjadi tiga aspek, yaitu :

1) Aspek Kognitif

Dimensi kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan

berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ranah kognitif

berkaitan dengan daya pikir, pengetahuan dan penalaran. Ranah

kognitif berorientasi pada kemampuan siswa dalam berpikir dan

bernalar yang mencakup kemampuan siswa dalam mengingat sampai

dengan memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk

menggabungkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya.

2) Aspek Afektif

Dimensi afektif lebih berorientasi pada pembentukan sikap melalui

proses pembelajaran. Ranah afektif terdiri dari lima aspek, yaitu: (a)

penerimaan (ingin menerima, sadar akan sesuatu), (b) pemberian

respon (aktif berpartsipasi), penilaian (menerima nilai-nilai), (c)

pengorganisasian (menghubungkan nilai yang dipercaya), (d)

internalisasi (menjadikan nilai-nilai sebagai pola hidup). Tipe hasil

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar,
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menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan

sosial.

3) Aspek Psikomotorik

Psikomotorik mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan

yang bersifat manual atau motorik. Ranah psikomotorik menunjuk

pada gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol jasmaniah. Kecakapan

fisik dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik. Ada

enam aspek ranah psikomotorik, yaitu: gerakan refleks (meniru

gerak), keterampilan gerakan dasar (menggunakan konsep untuk

melakukan gerak), kemampuan perseptual, keharmonisan atau

ketepatan (melakukan gerak dengan benar), gerakan keterampilan

kompleks (merangkai gerakan dengan benar), gerakan ekspresif dan

interpretatif. Aspek psikomotorik dilihat dari penampilan

(performance) atau keterampilan siswa. Untuk mengukur penampilan

atau keterampilan dapat diukur dari tingkat kemahirannya, ketepatan

waktu penyelesaiannya, dan kualitas produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti meyimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

Adapun indikator kesesuaian LKS berbasis discovery learning yaitu: a)

LKS memusatkan siswa menemukan konsep melalui stimulasi b) LKS

menuntun siswa untuk mengidentifikasi masalah; c) LKS menuntun
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siswa untuk mengumpulkan informasi atau data; d) LKS menuntun siswa

untuk pengolahan data; e) LKS membantu siswa untuk menemukan

pembuktian jawaban materi yang didapatkan; f) LKS membuat

penguatan terhadap jawaban kesimpulan siswa.

7. Efektivitas Pembelajaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 584) mendefinisikan efektif

dengan “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)” atau “dapat

membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan)” dan efektivitas

diartikan “keadaan berpengaruh; hal berkesan” atau ”keberhasilan

(usaha, tindakan).” Sedangkan Siagian (2001: 24) menyatakan bahwa

efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dilihat dari perspektif sistem, efektivitas berkaitan dengan output.

Dengan kata lain, kita tidak bisa yakin tentang efektivitas kecuali jika

kita mengukur secara akurat apa output yang dihasilkan. “Efektivitas

mengacu pada kesesuaian dan kompatibilitas sumber daya yang

diberikan berkaitan dengan kemungkinan pencapaian tujuan instruksional

tertentu dan menghasilkan yang hasil positif dan keberlanjutan”

(Januszewski dkk, 2008: 59). Sedangkan dalam konteks pendidikan,
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efektivitas berkaitan dengan sejauh mana siswa mencapai tujuan

pembelajaran yang ditetapkan yaitu, sekolah, perguruan tinggi, atau pusat

pelatihan mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang diinginkan oleh para stakeholder (Januszewski dkk, 2008:

57). Pendapat senada dikemukakan Reigeluth (2009: 77) yang

menyatakan bahwa “efektivitas mengacu pada indikator belajar yang

tepat (seperti tingkat prestasi dan kefasihan tertentu) untuk mengukur

hasil pembelajaran.”

Rae (2001: 3) mengemukakan: “Learning effectiveness can be measured

by adapting the measurement of training effectiveness is through the

validation and evaluation.”efektivitas pembelajaran dapat diukur dengan

mengadaptasi pengukuran efektivitas pelatihan yaitu melalui validasi dan

evaluasi. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran harus ditetapkan

sejumlah fakta tertentu, antara lain dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut ini.

a) Apakah pembelajaran mencapai tujuannya?

b) Apakah pembelajaran memenuhi kebutuhan siswa dan dunia usaha?

c) Apakah siswa memiliki keterampilan yang diperlukan di dunia

kerja?

d) Apakah keterampilan tersebut diperoleh siswa sebagai hasil dari

pembelajaran?

e) Apakah pelajaran yang diperoleh diterapkan dalam situasi pekerjaan

yang sebenarnya?

f) Apakah pembelajaran menghasilkan lulusan yang mampu berkerja
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dengan efektif dan efisien?

(Rae, 2001: 5).

Mengukur efektivitas umumnya dilakukan dengan prosedur statistik

untuk menentukan kekuatan suatu hubungan. Sebagai contoh, jika kita

ingin mengetahui apakah penggunaan pendekatan konstruktivisme lebih

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan

alternatif yang lebih tradisional (pendekatan pengajaran langsung), maka

percobaan dapat dirancang dimana dampak dari setiap pendekatan

pengajaran dibandingkan dengan menggunakan beberapa langkah belajar

yang tepat bagi siswa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa nilai belajar yang lebih tinggi merupakan hasil dari penggunaan

satu pendekatan pengajaran yang lebih efektif daripada yang lain

(Creemers dkk, 2010: 39).

Arsyad (2014: 217) menyatakan bahwa keefektivan pelaksanaan proses

instruksional diukur dari dua aspek yaitu, 1) bukti-bukti empiris

mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional,

dan 2) bukti-bukti yang menunjukkanberapa banyak kontribusi media

atau media program terhadap keberhasilan dan keefektivan proses

instruksional.

Berdasarkan pendapat di atas, efektivitas pembelajaran adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan
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sikap yang diinginkan. Efektivitas adalah pencapaian prestasi siswa

dalam pembelajaran mengacu pada indikator belajar yang tepat.

B. Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai model pembelajaran

discovery learning dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian

yang relevan tentang model pembelajaran discovery learning diantaranya

sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Toman (2013) diperoleh bahawa lembar kerja

dikembangkan berdasarkan pendekatan konstruktivis memungkinkan

siswa untuk aktif berpartisipasi selama proses pembelajaran, membantu

mereka belajar subjek yang lebih baik, dan meningkatkan keberhasilan

siswa.

2. Hasil penelitian Mahmoud (2014) diperoleh bahwa ada perbedaan yang

signifikan antara kelas kontrol yang tidak menggunakan model discovery

learning di dapat uji T-test sebesar 0,1238 dan kelas ekperimen dengan

menggunakan model pembelajaran discovery learning di dapat uji T-test

sebesar 4,116. Kelas eksperimen yang menggunakan model discovery

learning meningkatkan hasil belajar yang signifikan. Discovery learning

membantu kegiatan siswa belajar untuk belajar mandiri dan pembelajaran

dikelas menjadi lebih efektif.
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3. Hasil penelitian Gumay (2009) diperoleh bahwa model discovery learning

yang didasarkan pada pendekatan konstruktivis memiliki efek yang positif

pada persepsi kemampuan pembelajaran penyelidikan.

4. Hasil penelitian Yildirim (2011) bahwa lembar kerja dapat membantu

siswa memperoleh keterampilan proses ilmiah, seperti mengamati,

merekam data, menafsirkan data, dan sebagainya sehingga mereka dapat

konsep konsep dalam pikiran mereka. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa, lembar kerja meningkatkan prestasi siswa mengenai faktor yang

mempengaruhi kesetimbangan kimia. Selain itu, peserta menyatakan

bahwa mereka menikmati aktivitas menggunakan lembar kerja dalam

berbagai mata pelajaran dapat digunakan untuk menemukan efektivitas

siswa (perilaku afektif).

5. Hasil penelitian Rabb (2009) menunjukkan bahwa dalam konsep discovery

learning harus dibedakan menurut komponen kognitif.

6. Hasil penelitian Faridi (2010) menunjukkan bahwa hasil test kelas

eksperimen yang menggunakan model pengembangan  mendapatkan skor

rata-rata 89,8 sedangkan kelas kontrol yang tidak menggunakan model

pengembangan mendapatkan skor rata-rata 79,8.

7. Hasil penelitian Lee (2014) menunjukkan bahwa LKS dapat bermanfaat

dalam banyak hal dalam prestasi akademik. Misalnya, sebagai suplemen

untuk buku-buku, memberikan informasi tambahan untuk kelas tertentu,

membantu mengkontruksi pengetahuan siswa dan selain itu LKS akan



63

dapat menarik minat siswa jika digabungkan dengan metode pengajaran

tertentu.

8. Hasil penelitian Fibonacci (2014) menunjukkan bahawa penelitian

pengembangan bahan ajar meningkatkan hasil belajar siswa. Efektivitas di

peroleh N-gain sebesar 0,68 (medium) lebih tinggi dibandingkan sebelum

menggunakan bahan ajar dan siswa meemiliki respon yang positif terhadap

pengembangan bahan ajar.

9. Hasil penelitian dari Ozman (2005) menunjukkan bahwa pembelajaran

dengan menggunakan LKS lebih efektif daripada kelas yang di ajarkan

dengan metode konvensional, hal ini dibuktikan dengan perbedaan hasil

belajar yang signifikan kelas kontrol dan kelas eksperimen.

10. Hasil penelitian Maarif (2010) menunjukkan bahwa peningkatan

kemampuan analogis matematika siswa dengan menggunakan model

pembelajarn discovery learning di anggap lebih baik daripada kelompok

ekspositori. Selanjutnya ada peningkatan yang signifikan dari kemampuan

siswa matematika analogis berdasarkan tinggi, menengah dan kelompok-

kelompok yang rendah.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berupa input, proces dan output. Input dari

penelitian ini hasil belajar siswa yang rendah dan LKS yang kurang sesuai

dengan kebutuhan siswa, LKS yang digunakan guru adalah LKS yang berasal

dari penerbit, yang isinya hanya sekumpulan soal dan ringkasan materi dan

belum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
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Proces berkaiatan dengan masalah LKS yang kurang sesuai dengan

kebutuhan siswa LKS yang dikembangkan berdasarkan model discovery

learning diharapkan siswa dapat menenemukan sendiri konsep-konsep

pembelajaran, sehingga siswa dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil

belajar di dalam kelas. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-

lembar kertas yang berisi materi dan petunjuk-petunjuk/panduan pelaksanaan

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk memahami materi yang

dipelajari dan memecahkan masalah tersebut dengan yang mengacu pada

kompetensi yang harus dicapai.

Masalah rendahnya hasil belajar siswa yang dapat diatasi dengan

menggunakan model pembelajaran yang menarik, sehingga siswa dapat

membangun pengetahuan mereka sendiri dan terlibat langsung dalam

meemperoleh pengetahuan. Salah satu model pembelajaran yang digunakan

adalah model discovery learning.

Discovery learning adalah model pembelajaran yang menyajikan suatu

pembelajaran tidak dalam bentuk akhirnya, tetapi siswa diarahkan untuk

dapat menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan,

menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat

kesimpulan-kesimpulan, sehingga siswa dapat menemukan pemecahan

masalah yang telah ditelaahnya secara mandiri, dari suatu masalah

pembelajaran yang direkayasa oleh guru.
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Prosedur aplikasi pelaksanaan discovery learning yaitu: 1) stimulasi; 2)

identifikasi masalah; 3) pengumpulan data; 4) pengolahan data; 5)

pembuktian dan 6) menarik kesimpulan. Langkah-langkah pelaksanaan

pembelajaran model discovery learning yaitu: 1) guru menjelaskan tujuan

pembelajaran; 2) guru membentk siswa menjadi 5 kelompok yang terdiri dari

3-5 orang; 3) guru memberikan beberapa contoh yang ada di LKS sehingga

siswa tertarik untuk bertanya; 4) guru mendorong anak untuk bertanya

tentang fakta tambahan untuk mengidentifikasi masalah; 5) guru

membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi melalui (membaca dari

berbagai sumber dan diskusi); 6) guru memberikan contoh dan mengajak

siswa untuk menemukan sendiri kesamaan dari contoh; 7) guru mengajak tiap

kelompok untuk berbagi dugaan sementara dan mendiskusikannya sehingga

diperoleh dugaan bersama; 8) siswa mendiskusikan hasil temuannya dengan

kelompok lain; 9) siswa menyimpulkan dugaan berdasarkan data yang

diperoleh; 10) guru memberi penegasan tentang maksud konsep tersebut; 11)

siswa mempresentasikan hasil temuannya: 12) guru bersama siswa

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap peroses penemuan yang mereka

lakukan.

Output yang diharapkan adalah produk LKS berbasis discovery learning dan

efektivitas hasil belajar siswa meningkat. Kerangka penelitian ini dapat

dilihat pada gambar berikut:
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Input

Process

Output

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian

yaitu “Apabila terjadi peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi setelah

menggunakan LKS berbasis discovery learning dibandingkan dengan hasil

belajar siswa sebelum menggunakan LKS berbasis discovery learning, maka

pengembangan LKS berbasis discovery learning efektif digunakan dalam

proses pembelajaran.

1. LKS kurang sesuai dengan kebutuhan siswa, LKS
hanya sebatas kumpulan soal dengan materi yang
sedikit.

2. Hasil belajar siswa rendah

Model Pembelajaran Bahan Ajar

Discovery Learning LKS

Pengembangan LKS
berbasis discovery

learning pada
pembelajaran tematik

1. LKS berbasis discovery learning
2. LKS yang efektif
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Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Ada peningkatan hasil belajar siswa sebelum menggunakan LKS

berbasis discovery learning dengan hasil belajar siswa sesudah

menggunakan LKS berbasis discovery learning.

H0 : Tidak ada peningkatan hasil belajar siswa sebelum menggunakan LKS

berbasis discovery learning dengan hasil belajar siswa sesudah

menggunakan LKS berbasis discovery learning.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan atau educational

research and development (R and D). Borg and Gall (dalam Sukmadinata,

2009: 169) menyatakan bahwa “educational research and development (R &

D) is a process used to develop and validate educational products”.

Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Menurut Setyosari (2012: 214) penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan

produk, desain dan proses diidentifikasi  sebagai suatu penelitian dan

pengembangan. Penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan khusus

memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan, apakah itu

berupa model pembelajaran,  bahan ajar ataupun media pembelajaran.

Sukmadinata (2009: 170) mendefinisikan penelitian dan pengembangan

merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau

menyempurnakan produk yang telah ada. Jadi penelitian pengembangan

merupakan metode untuk menghasilkan produk tertentu atau

menyempurnakan produk yang telah ada serta menguji keefektifan produk

tersebut.
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Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi

prosedur pengembangan yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Prosedur

ini dipilih karena memiliki langkah yang terperinci namun sederhana.

Prosedur terdiri atas sepuluh langkah. Penjelasan dari tiap-tiap langkah

pengembangan Borg and Gall, adalah sebagai berikut:

1. Research and information collecting; termasuk dalam langkah ini antara

lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan

persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian;

2. Planning; termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan

keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang

akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan

melaksanakan studi kelayakan secara terbatas;

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk

permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini

adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat

pendukung;

4. Preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam

skala terbatas. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat

dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau angket;

5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal

yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat

mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang
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ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk

(model) utama yang siap diujicoba lebih luas;

6. Main field testing, uji coba utama yang digunakan untuk mendapatkan

evaluasi atas produk;

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan

terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan

sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi;

8. Operational field testing, yaitu langkah uji validasi terhadap model

operasional yang telah dihasilkan;

9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model

yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final);

10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan

produk/model yang dikembangkan.

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahap ke-1 sampai tahap ke-9, sesuai

dengan kebutuhan pada pembelajaran tematik terpadu Tema 7 Subtema 1.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu rancangan produk berupa

LKS berbasis discovery learning tematik terpadu Tema 7 Subtema 1 kelas IV

Sekolah Dasar, dan diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar

bagi siswa.

B. Prosedur Pengembangan

Langkah-langkah utama dalam melaksanakan penelitian pengembangan ini

mengacu pada research and development yang dikembangkan oleh  Borg and

Gall (dalam Emzir, 2013: 271) yaitu :
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1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan

informasi awal)

Langkah ini dilakukan dengan melakukan studi pendahuluan berupa

observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan di kelas IV SD Negeri

Tanjung 1 Gading. Kegiatan yang dilakukan adalah studi literatur dan

observasi lapangan yang mengidentifikasi potensi atau permasalahan.

Literatur dapat berupa teori-teori, konsep, kajian yang berisi tentang model

pengembangan yang baik. Sedangkan observasi merupakan kegiatan

penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan data awal yang dijadikan

dasar pengembangan. Data yang didapatkan berupa gambaran kondisi

pembelajaran yang berlangsung (meliputi kelengkapan administrasi, bahan

ajar, dan sarana prasarana), serta hasil belajar siswa.

Dalam pengumpulan data awal, penulis melakukan analisis kebutuhan

dengan melakukan survey menggunakan angket yang disebarkan kepada

siswa kelas IV. Selain angket penulis juga melakukan observasi di kelas uji

coba, penelitian pendahuluan dilakukan agar diketahui produk yang akan

di kembangkan memang benar-benar penting dan dibutuhkan serta dapat

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.

2. Planning (perencanaan)

Perencaan pengembangan LKS berbasis discovery learning tematik

terpadu Tema 7 Subtema 1 kelas IV Sekolah Dasar meliputi: 1) membuat

analisis instruksional, 2) pengumpulan bahan-bahan yang sesuai materi dan
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3) membuat draft LKS sesuai langkah model discovery learning, 4) Proses

pembuatan LKS, 5) Perencanaan Alat Evaluasi.

Analisis instruksional memuat tujuan pembelajaran dan merupakan peta

kompetensi serta indikator. Peta kompetensi dibuat berdasarkan tema 7

subtema 1.

Bahan-bahan materi dan cerita diperoleh dari sumber-sumber buku yang

relevan dan selanjutnya dikembangkan dan disusun sedemikian rupa.

Membuat draf merupakan bagian ahir dari tahapan perencanaan

pengembangan. Mulai menulis dan mengembangkan ide-ide yang

dituangkan dalam bentuk LKS sesuai langkah model discovery learning.

Proses pembuatan LKS menggunakan program aplikasi. Perencanaan alat

evaluasi meliputi analisis materi dan penilaian autentik yaitu penilaian

pengetahuan dan sikap.

3. Develop preliminary form of product (pengembangan format produk
awal)

Pada langkah  ini  peneliti  lakukan  dengan memperhatikan  perencanaan

yang  telah dibuat sebelumnya. Dalam langkah ini terdapat dua kegiatan

yang dilakukan  yakni  melakukan  pengembangan  produk  dan uji

validasi  ahli  (expert judgement)  baik  dari segi  desain maupun  materi.

Langkah  ini dilakukan agar produk LKS berbasis discovery learning

tematik terpadu Tema 7 Subtema 1 kelas IV Sekolah Dasar yang

dikembangkan oleh peneliti  siap  diuji  cobakan dalam uji lapangan.



73

4. Preliminary field testing (uji coba lapangan awal)

Uji ahli dilakukan oleh beberapa ahli yang berkualifikasi akademik

minimal S3, yaitu 1) ahli materi (material review) oleh Dr. Pargito, M.Pd.

dan 2) ahli desain untuk menilai kriteria penampilan (presentation criteria)

oleh Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. Uji ahli dilakukan menggunakan

instrumen observasi, data hasil observasi dapat berupa masukan,

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan produk yang dituangkan dalam

lembar obsevasi, serta diskusi bersama. Kisi-kisi dan instrument dapat

dilihat pada lampiran.

5. Main product revision (revisi produk utama)

Revisi produk awal dilakukan setelah mengetahui respon dari tahap

sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah penyempurnaan

produk LKS.

6. Main field testing (uji coba lapangan utama)

Tahap uji coba lapangan utama dilakukan setelah produk disempurnakan.

Pada tahap ini, peneliti kembali menguji cobakan produk dengan sasaran

yang dilakukan pada sampel ujinya adalah 28 orang siswa yang memiliki

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

7. Operational product revision (revisi produk operasional)

Tahap revisi produk ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan respon

siswa yang diperoleh dari nilai tes hasil belajar.
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8. Operational field testing (uji coba lapangan operasional)

Pada langkah ini, LKS hasil revisi sebelumnya diujikan kembali dengan

subjek uji yang lebih luas dari sebelumnya. Sampel ujinya adalah kelas IV

SD Negeri Tanjung Gading yang berjumlah 28 orang dan kelas IV di SD

Negeri 1 Tanjung Raya yang berjumlah 27 orang. Desain eksperimen

yang digunakan pada uji lapangan adalah One-Group Pretest-Posttest

Design, yang terdiri dari satu kelompok eksperimen tanpa ada kelompok

kontrol (Sugiyono, 2011: 74). Desain ini membandingkan nilai pretest (tes

sebelum menggunakan bahan ajar) dengan nilai posttest (tes sesudah

menggunakan LKS).

9. Final product revision (revisi produk akhir)

Hasil uji coba lapangan selanjutnya ditindak lanjuti apabila masih terdapat

kekurangan, kemudian diperbaiki. Apabila telah dikatakan layak maka

LKS berbasis discovery learning pada pembelajaran tematik pada kelas IV

tema 7 subtema 1 yang dikembangkan peneliti telah berhasil.

10. Dissemination and implementation (penyebaran dan implementasi)

Pada langkah ini yaitu menyebarluaskan produk/model yang

dikembangkan. Namun tahap yang digunakan hanya pada samapai tahap

ke sembilan.

Desain pengembangan dalam bentuk diagram dapat diliat pada Gambar 3.1

berikut ini.
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Gambar 3.1 Desain pengembangan di adaptasi dari Borg and Gall
(Sumber: Emzir, 2013: 271)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Gading dan SD Negeri 1

Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, pada siswa kelas IV

sekolah dasar. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun

pelajaran 2016/2017.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Tanjung

Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya Kota Bandar Lampung  Tahun

Pelajaran 2016/2017.

Tabel 3.1 Perhitungan jumlah sampel

No Nama Sekolah Kelas Jumlah
1 SD Negeri 1 Tanjung Gading IV 28
2 SD Negeri 1 Tanjung Agung IV 27

Jumlah 55

Research and information
collecting

(Penelitian dan
pengumpulan informasi )

Develop Preliminary
Form of Product
(Pengembangan
Produk Awal)

Planning
(Perencanaan )

Preliminary Field
Testing

(Uji Coba
Lapangan Awal )

Operational Field
Testing

(Uji CobaLapangan
Operasional)

Main Field Testing
(Uji Coba Lapangan

Utama)

Operasional Product
Revision

(Revisi Produk
Operasional )

Main Product
Revision
(Revisi

Produk Utama)

Final Product
Revision
(Revisi

Produk Akhir)

Dissemination and
implementation

(penyebaran dan
implementasi)
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2. Sampel Penelitian

Arikunto (2010: 174) sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti.  Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2015: 118)

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah

jumlah atau karakteristik yang mewakili populasi yang diteliti. Sampel

dalam penelitian ini adalah siswa Kelas IV di SD Negeri 1 Tanjung

Gading dan SD Negeri 1 Tanjung Raya. Teknik pengambilan sampel

menggunakan purposive sampling, teknik ini dipakai dengan pertimbangan

karena kedua sekolah tersebut menggunakan Kurikulum 2013.

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

a. Definisi Konseptual

1. Model Discovery Learning

Menurut Bruner dalam Markaban (2010: 9) belajar dengan penemuan

adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan

dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa

dapat mencari jalan pemecahan.

2. Lembar Kerja Siswa

Prastowo (2015: 204) yakni bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran

yang disusun secara sistematis berisi materi, ringkasan dan petunjuk

pelaksanaan pembelajaran bertujuan agar dapat menuntun siswa

melakukan kegiatan yang aktif mengacu kepada kompetensi dasar yang

akan dicapai.
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b. Definisi Operasional

1. Model Discovery Learning

Model discovery learning adalah proses pembelajaran yang menuntut

siswa menemukan suatu konsep yang belum diketahui sebelumnya

dengan cara melakukan suatu pengamatan dan penelitian dari masalah

yang diberikan oleh guru yang bertujuan agar siswa berperan sebagai

subjek belajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran di kelas. Prosedur

aplikasi model pembelajaran discovery learning yaitu: 1) stimulasi; 2)

identifikasi masalah; 3) pengumpulan data; 4) pengolahan data; 5)

pembuktian dan 6) menarik kesimpulan. Skor 1 sangat kurang, 2 kurang,

3 cukup, 4 baik dan 5 sangat baik.

2. Lembar Kerja Siswa

LKS merupakan salah satu sumber belajar sebagai alat intruksional, yang

terdiri dari informasi materi, pertanyaan dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk memahami

materi yang dipelajari dan memecahkan masalah dengan yang mengacu

pada kompetensi yang harus dicapai. Indikator penulisan LKS ada tiga

syarat yaitu didaktik, konstruksi dan teknik. Skor 1 “tidak baik”, 2

“cukup baik”, 3 “baik” dan 4 “sangat baik”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Angket

Angket  kebutuhan  bahan  ajar berupa LKS berbasis discovery learning
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digunakan untuk memperoleh data yang nantinya akan digunakan sebagai

dasar dilakukannya pengembangan LKS berbasis discovery learning.

Dalam angket ini hal-hal yang akan dibahas meliputi, masalah yang

dihadapi siswa dalam materi pembelajaran dan kebutuhan akan LKS yang

akan dikembangkan oleh guru. Untuk memperoleh gambaran tentang

angket ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi angket kebutuhan guru dan

siswa terhadap LKS berbasis discovery learning. Kisis-kisi angket analisis

kebutuhan siswa dan guru dapat dilihat di lampiran 3 halaman 152 dan

lampiran 4 halaman 153. Rekapitulasi angket dapat dilihat di lampiran 7

halaman 158 dan lampiran 8 halaman 159.

2. Tes Hasil Belajar

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 pembelajaran 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. Soal yang diberikan kepada siswa berjumlah 20 butir

soal dengan tipe soal pilihan ganda. Intrumen tes hasil belajar siswa

digunakan untuk memperoleh data mengenai keefektivan penggunaan

LKS berbasis discovery learning. Kisi-kisi tes hasil belajar dapat di lihat

pada lampiran 9 halaman 160.
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3. Lembar Observasi

Pada penelitian ini menggunakan lembar observasi. Instrumen observasi

digunakan oleh observer untuk mengamati dan mengumpulkan data yang

berkaitan dengan lembar penilaian LKS. Lembar penilaian LKS digunakan

untuk mengukur kevalidan LKS berbasis discovery learning. Kisi-kisi

instrumen dapat dilihat pada tabel berikut. Kisi-kisi instrumen validasi ahli

materi dan media dapat dilihat pada lampiran 11 pada halaman 168 dan

lampiran 12 halaman 170.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas Instrumen

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.

Untuk mengukur validitas menggunakan rumus Product Moment dengan

rumus:

= N∑XY − (∑X)(∑Y){N ∑X − ( ∑X) }{N∑Y − (∑Y) }
Keterangan:

= Koefisien antara variabel X dan Y

N = Jumlah Sampel yang diteliti

X = Skor total X

Y = Skor total Y

Sugiyono (2014: 241)
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Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih

dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen

tersebut dinyatakan tidak valid. Jika rhitung ≥ rtabel dengan α ≤ 0,05 maka

koefisien korelasi tersebut signifikan.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Hasil Uji Coba Soal

No Uji Validitas Frekuensi Persentase
(%)

1 Jumlah Soal Valid 20 80,00
2 Jumlah Soal Tidak Valid 5 20,00

Dalam uji validitas ini menggunakan taraf signifikan 0,05 dengan  n =

28. Berdasarkan hasil perhitungan, dari 25 butir pertanyaan yang

diujicobakan, ternyata ada 5 butir yang tidak valid karena nilai rhitung ≥

rtabel yaitu butir no 3, 6, 9, 14, dan 20 sehingga terdapat 20 butir

pertanyaan yang valid digunakan untuk mendapat data penelitian. Hasil

perhitungan validitas butir soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

15 halaman 179.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Instrumen yang reliabel

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbach, dengan

rumus:
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Keterangan:

: Reliabilitas instrumen∑ : Skor tiap – tiap item

n : Banyaknya butir soal

: Varians total

Sugiyono (2015: 90)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan model

Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s 0

sampai 1. Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila

rhitung > rtabel, maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika

rhitung < rtabel maka alat ukur tidak reliabel.

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks

r11 sebagai berikut :

1. Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi
2. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi
3. Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup
4. Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : kurang
5. Antara 0,000 sampai dengan 0,100 : sangat rendah.

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes LKS berbasis

discovery learning, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,912.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang digunakan



82

memiliki kriteria reliabilitas yang sangat tinggi. Dengan demikian,

instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan

reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 180.

3. Tingkat Kesukaran

Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal

tersebut tergolong mudah atau sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran

tiap butir soal digunakan persamaan

B
P =

Jx

P  = indeks kesukaran
B =  banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar
Jx  = jumlah seluruh siswa peserta tes.

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

kriteria indeks kesukaran menurut Sudijono (2008:  372), seperti terdapat

pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0.00 ≤ ≤ 0.15 Sangat Sukar0.16 < ≤ 0.30 Sukar0.31 < ≤ 0.70 Sedang0.71 < ≤ 0.85 Mudah0.86 < ≤ 1.00 Sangat Mudah
Sudijono (2008: 372)
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Hasil analisis taraf kesukaran butir soal instrumen pada uji coba soal adalah

sebagai berikut.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Taraf Kesukaran Hasil Uji Coba

No Taraf Kesukaran Frekuensi Persentase (%)
1 Sangat Mudah 3 12,00
2 Mudah 14 56,00

3 Sedang 6 24,00

4 Sukar 1 4,00

5 Sangat Sukar 1 4,00
Jumlah 25 100,00

Data tersebut di atas dijelaskan bahwa dari 25 butir soal instrumen uji coba,

3 soal (12%) mempunyai tingkat kesukaran sangat mudah, 14 soal (56%)

mempunyai tingkat kesukaran mudah, 6 soal (24%) mempunyai tingkat

kesukaran sedang, 1 soal (4%) mempunyai tingkat kesukaran sukar dan 1

soal (4%) mempunyai tingkat kesukaran  sangat sukar. Hasil perhitungan

tingkat kesukaran instrumen uji coba selengkapnya terdapat pada lampiran

17 halaman 183.

4. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal berhubungan dengan kemampuan membedakan

antara kelompok atas dan kelompok bawah (berdasarkan skor yang

diperoleh dalam tes secara keseluruhan). Siswa yang mendapat skor tinggi

dinamakan kelompok atas dan yang mendapat skor rendah dinamakan

kelompok bawah.
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Untuk mencari indeks daya pembeda digunakan rumus sebagai berikut.

JBka JBkb
DP   = ---------- - ---------- x  100%

nka               nkb

DP =  Daya Pembeda
JBKa =  Jumlah jawaban benar kelompok atas
JBKb =  Jumlah jawaban benar kelompok bawah
n =  Jumlah siswa masing-masing kelompok

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda Intrumen Tes

Indeks Daya Pembeda Ktiteria Daya Pembeda
Negatif – 9% Sangat buruk, harus dibuang
10 % – 19 % Buruk, sebaiknya dibuang

20 % – 29 % Cukup

30 % - 49 % Baik
50 % ke atas Sangat baik

Hasil analisis daya beda instrumen hasil belajar Tema 7 Subtema 1

diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Daya Pembeda Hasil Uji Coba

No Daya
Pembeda

Frekuensi Persentase
(%)

No Item

1 Sangat buruk 1 4,00 9
2 Buruk 2 8 ,00 14,20
3 Cukup 1 4,00 3,6
4 Baik 6 36,00 2,5,15,17,18,19
5 Sangat baik 9 48,00 1,4,7,8,10,11,12,13,16

Jumlah 20 100,00
Sumber: Data Hasil Penelitian

Hasil perhitungan daya pembeda soal selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran 18 halaman 184.
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5. Uji Efektivitas

Dalam menilai efektivitas pengukuran dilakukan pada aspek kognitif siswa

melalui tes tertulis dalam pembelajaran Tema 7 Subtema 1 dengan LKS

berbasis discovery learning. Bentuk desain eksperimen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah desain eksperimen before after (Sugiyono,

2010: 415). Uji dilakukan dengan desain Pretest-Posttest Group Desain.

Tabel 3.7 Desain penelitian
One group pretest-posttest design

Pre-test Treatment Post-test

O1 X O2

Sugiyono (2013: 111)

Keterangan:
O1 = test awal (pre-test) sebelum perlakuan diberikan
X = perlakuan  dengan menerapkan model pembelajaran discovery

learning
O2 = test akhir (post-test) setelah perlakuan diberikan

Data kuantitatif yang didapat dari hasil pretest dan posttest akan dianalisis

secara kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya hasil belajar sebelum dan

sesudah menggunakan LKS tematik berbasis discovery learning. Uji yang

digunakan yaitu N-Gain. Hipotesis yang diajukan yaitu :

H1 = Terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah

menggunakan LKS tematik tema 7 subtema 1 berbasis discovery

learning.

H0 = Tidak terdapat peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan

sesudah menggunakan LKS tematik tema 7 subtema 1 berbasis

discovery learning.
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Selanjutnya uji signifikan terhadap hipotesis LKS tematik tema 7 subtema

1 berbasis discovery learning menggunakan program Statical Product and

Service Solution (SPSS) 20, dengan kriteria uji:

1) Jika nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Dari data nilai pretest-posttest yang diperoleh juga dapat dilihat

peningkatan hasil belajar (N-Gain). Menurut Hake (1999: 1), besarnya

peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain)

yaitu:

. = − −
Hasil perhitungan diinterpretasikan dengan menggunakan indeks gain (g),

menurut klasifikasi oleh Hake ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Nilai Indeks Gain Ternormalisasi

Rata-rata Gain
Ternormalisasi

Klasifikasi
Tingkat

Efektifitas〈 〉 ≥ 0,70 Tinggi Efektif0,30 ≤ 〈 〉 < 0,70 Sedang Cukup Efektif〈 〉 < 0,30 Rendah Kurang Efektif

Hake dalam Meltezer (2005 :1)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dijelaskan:

a. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi tinggi, maka

tingkat efektivitasnya adalah sangat efektif.

b. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi sedang, maka

tingkat efektivitasnya adalah efektif.
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c. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi rendah, maka

tingkat efektivitasnya adalah kurang efektif.
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. LKS berbasis discovery learning pada tema 7 subtema 1 disusun dan

dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dan merujuk kepada

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa serta mengembangkan

indikator. LKS ini dikemas sedemikian rupa dan dilengkapi dengan

petunjuk dan langkah-langkah kegiatan untuk mempermudah siswa,

serta soal evaluasi dan uji kompetensi untuk melihat sejauh mana

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. LKS ini dibuat

dengan menggunakan program Microsoft Word untuk pengetikan

naskah, Adobe Flash CS dan Corel Draw untuk membuat ilustrasi dan

layout, serta Adobe Acrobat DC untuk membuat format dalam bentuk

PDF.

2. LKS berbasis discovery learning pada tema 7 subtema 1 yang

dihasilkan efektif digunakan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji

ahli materi mendapatkan nilai 77,00 dan uji ahli desain mendapatkan

nilai 80,00 artinya LKS baik untuk dilanjutkan ke tahap uji coba

lapangan. LKS juga efektif dilihat dari hasil uji lapangan operasional,
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mengalami peningkatan sebelum dan sesudah menggunakan LKS yaitu

dengan nilai rata-rata N-Gain siswa sebesar 0,46 (sedang).

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini yaitu:

LKS berbasis discovery learning tema 7 subtema 1 dapat digunakan pada

saat pembelajaran di kelas IV sebagai suplemen dalam upaya untuk

meningkatkan hasil belajar siswa serta sebagai sumber belajar mandiri di

semester genap serta dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif

bahan ajar di sekolah. LKS dapat digunakan sebagai referensi dalam

penelitian selanjutnya yang sejenis sesuai dengan kurikulum 2013.

C. Saran

1. Kepada siswa, LKS berbasis discovery learning tema 7 diharapkan siswa

dapat memahami prosedur dalam menggunakan LKS selalu aktif dalam

proses pencarian informasi dan dalam menemukan konsep.

2. Kepada guru, penggunaan LKS berbasis discovery learning tema 7 dapat

dijadikan sebagai salah satu pemahaman pengembangan indikator di

dukung dengan alat dan media dan tahapan discovery learning dengan

materi ajar. Guru juga diharapkan mampu mengembangkan bahan ajar

sendiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

3. Kepada pihak sekolah, agar mendukung penggunaan LKS berbasis

discovery learning tema 7 serta diharapkan memberikan pelatihan

kepada guru untuk dapat mengembangkan bahan ajar lain sebagai

penunjang dalam proses pembelajaran.
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4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini menggunakan Pretest-Posttest

One Group Desain tetapi ditambah dengan kelompok kontrol, dan tema 7

Cita-citaku dengan subtema Aku dan Cita-citaku. Peneliti selanjutnya

dapat menggunakan dengan desain, objek dan subjek lainnya.
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