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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF SHEET-BASED PARTICIPANT ACTIVITIES
WITH GUIDE READING METHOD TO INCREASE LEARNING

RESULT OF PARTICIPANTS CLASS CLASS III SD

By
Nur Laili

This research and development aims to produce LKPD product based on guide
reading method, and describe the effectiveness of LKPD based on guide reading
method. This type of research is research and development that refers to Borg and
Gall's theory. The population of this research is students of class III SD in Gugus
Buana Sakti Sub Batanghari as many as 97 people. Sample of 61 people obtained
by purposive sampling technique. The data collection tool / technique uses an
LKPD assessment sheet by a material expert, a media expert and a reading
comprehension reading comprehension test, and a test for an effectiveness test
with n-gain. The result of the research shows that LKPD based on effective guide
reading method is used, students have reading comprehension skills so that
cognitive learning achievement of learners can increase.
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ABSTRAK

PENGEMBANGAN  LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK TEMATIK
BERBASIS METODE GUIDE READING UNTUK MENINGKATKAN

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS III SD

Oleh
Nur Laili

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk LKPD
berbasis metode guide reading, dan mendeskripsikan keefektivan LKPD berbasis
metode guide reading. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan
yang merujuk pada teori Borg and Gall. Populasi penelitian ini adalah peserta
didik kelas III SD di Gugus Buana Sakti Kecamatan Batanghari sebanyak 97
orang. Sampel penelitian sebanyak 61 orang yang diperoleh dengan teknik
purposive sampling. Alat/teknik pengumpul data menggunakan lembar penilaian
LKPD oleh ahli materi, ahli media dan lembar tes keterampilan pemahaman
membaca, serta soal tes. Teknik analisis data untuk uji efektivitas dengan n-gain.
Hasil penelitian menunjukkan LKPD berbasis metode guide reading efektif
digunakan, peserta didik memiliki keterampilan pemahaman membaca sehingga
hasil belajar kognitif peserta didik dapat meningkat.

Kata Kunci : Guide Reading, Hasil Belajar, LKPD
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MOTTO 

 

 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “berlapang-

lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan member 

kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu”, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Q.S Al-Mujadalah: 11) 

Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku 

(Q.S Taha: 114) 
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya hasil belajar peserta didik merupakan salah satu masalah dalam

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh

kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Hasil belajar merupakan hal

yang paling penting dalam pembelajaran, baik itu hasil yang dapat di ukur secara

langsung dengan angka maupun hasil belajar yang dapat di lihat pada

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang menentukan

kualitas pembelajaran adalah penggunaan metode pembelajaran yang tepat dengan

materi yang diajarkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donelly (2007: 185) menjelaskan

bahwa hasil belajar yang harus dimiliki peserta didik  yaitu kompetensi tingkat

tinggi, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan

berkomunikasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hovland (2014: 6)

menjelaskan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan perspektif baru,

dimana seorang siswa dapat mendorong disain pengalaman kurikuler,

mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman, sehingga siswa memiliki

keterampilan dalam mengolah pengalaman sebagai sebuah pengetahuan.



2

Menurut Izzaty (2008: 105-106) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir anak,

berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ketingkat yang lebih rumit

dan abstrak. Kemampuan berpikir ini akan ditandai dengan adanya aktivitas-

aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah.

Menurut Desmita (2012: 35) dilihat dari segi karakteristiknya, anak-anak usia

sekolah dasar memiliki karakteristik yang senang bermain, bergerak, bekerja

kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutama dkk (2012: 43) menjelaskan bahwa aspek

dalam manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian,

implementasi, dan penilaian hasil belajar. Sutama mengatakan bahwa manajemen

pembelajaran memprioritaskan peran aktif siswa, guru bertindak sebagai

perancang, fasilitator, dan mentor dalam proses pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran, komunikasi manajemen sangat penting. Komunikasi berfokus pada

pentingnya bisa berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep.

Salah satu acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran biasanya digunakan

taksonomi tujuan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar yang harus selalu

diperhatikan ialah prinsip dimana evaluator dalam melaksanakan evaluasi hasil

belajar dituntut untuk mengevaluasi peserta didik secara menyeluruh, baik dari

segi pemahamannya terhadap materi yang telah diberikan (aspek kognitif),

maupun dari segi penghayatan (aspek afektif) dan pengalamannya (aspek

psikomotor). Ketiga ranah tersebut sangat erat hubungannya dengan kegiatan atau

proses evaluasi hasil belajar. Belajar komunikasi menumbuhkan interaksi dan
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gagasan ekspresi di kelas, karena siswa belajar di lingkungan yang aktif. Cara

terbaik untuk terhubung dengan idenya dan mencoba menyampaikan ide tersebut

kepada orang lain. Manajemen bahan ajar yang holistik adalah mewujudkan hasil

belajar yang optimal. Manajemen bahan ajar yang holistik melihat urgensi,

kompleksitas, dan kedalaman bahan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang

berkaitan dengan proses kognitif dan produk, afektif, psikomotor, dan

keterampilan sosial yang diperoleh setelah belajar.

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung pada motivasi belajar siswa dan

kreativitas guru dalam mengajar. Penggunaan metode, sarana pembelajaran

seperti  buku cetak/paket dan juga lembar kegiatan peserta didik juga diperlukan

dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan

dapat membangkitkan motivasi belajar, sehingga dapat tercapai tujuan

pembelajaran.

Pesatnya arus global menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk lebih

meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Berkaitan dengan tantangan

pendidikan tersebut, dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, perlu adanya

peningkatan mutu pendidikan. Salah satu indikator bahwa tujuan pendidikan

belum sepenuhnya tercapai dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang rendah.

Hasil belajar peserta didik digunakan sebagai evaluasi guru dalam mengajar di

kelas. Hasil belajar peserta didik diukur melalui prosedur penilaian. Menurut

Sudjana (2005: 111), rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-
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mata disebabkan kemampuan siswa tetapi juga bisa disebabkan kurang

berhasilnya guru mengajar. Oleh karena itu, hasil belajar siswa dapat digunakan

sebagai evaluasi bagi guru untuk memperbaiki proses pengajaran yang dilakukan

guru sehingga dapat dilakukan pengajaran yang lebih baik untuk mengoptimalkan

prestasi belajar peserta didik. Apabila hasil belajar peserta didik rendah, maka

proses belajar mengajar dapat dikatakan belum berhasil sehingga perlu diketahui

faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pengajaran tersebut.

Ketidak berhasilan pembelajaran ditandai oleh peserta didik yang cenderung

hanya menghafal dan tidak memahami esensi makna materi, tidak mampu

memahami makna  yang mereka baca, bahkan tidak mengetahui aplikasi tentang

materi pembelajaran di dunia nyata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Ortlieb (2013: 146) bahwa hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik jika

menjadi pembaca yang cakap di berbagai struktur teks dan genre termasuk fiksi,

nonfiksi, teks prosedural, dan puisi. Seorang peserta didik di minta untuk

menjawab pertanyaan kompleks yang memerlukan integrasi, interpretasi, kritik,

dan evaluasi teks independen. Peserta didik harus memikirkan secara mendalam

tentang apa yang disajikan dan mampu mengatur teks, mengidentifikasi rincian

penting dalam teks, grafik, foto, dan materi lainnya.

Banyaknya peserta didik yang kurang paham dan tidak sesuai harapan menjadi

masalah baru dalam dunia pendidikan. Diantara problematika dan indikator

masalah tersebut adalah pengaruh metode dalam proses pembelajaran. Berbagai

stagnasi dan ketidakefektivan metode pembelajaran pun bermunculan. Persoalan-
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persoalan yang selalu menyelimuti dunia pendidikan sampai saat ini adalah

seputar tujuan dan hasil yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, metode

pembelajaran yang statis dan kaku, sikap dan mental pendidik yang dirasa kurang

mendukung proses, dan materi pembelajaran yang tidak progresif.

Berkaitan dengan pentingnya hasil belajar, maka perlu diketahui faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Purwanto (2002: 107), faktor yang

dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi faktor luar dan faktor

dalam. Faktor luar terdiri dari faktor lingkungan (alam/social) dan faktor

instrumental (kurikulum/bahan pelajaran, guru/pengajar, sarana dan fasilitas,

administrasi/manajemen). Faktor dalam terdiri dari faktor fisiologi (kondisi fisik

dan panca indera) dan faktor psikologi (bakat, minat, kecerdasan, motivasi,

kemampuan kognitif.

Peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh peranan seorang guru.

Menurut Usman (2006: 9) berpendapat bahwa proses belajar mengajar dan hasil

belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Lebih

lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, guru

harus memiliki delapan keterampilan dasar mengajar, meliputi keterampilan

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan

menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta

mengajar perseorangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa

peranan seorang guru dalam mengajar sangat mempengaruhi peningkatan hasil

belajar peserta didik.
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Namun kenyataannya banyak guru yang belum memperhatikan penggunaan

metode pembelajaran dalam setiap penampilan mengajar. Pembelajaran biasanya

hanya disampaikan secara konvensional, dimana guru yang berperan aktif,

sementara peserta didik cenderung pasif. Sikap peserta didik yang pasif dapat

mengurangi keterlibatannya dalam mengikuti proses pembelajaran yang dapat

mengakibatkan turunnya minat peserta didik dalam mengikuti proses

pembelajaran.

Berkaitan dengan pentingnya hasil belajar, maka perlu diketahui faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Purwanto (2002: 107), faktor yang

dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi faktor luar dan faktor

dalam. Faktor luar terdiri dari faktor lingkungan (alam/sosial) dan faktor

instrumental (kurikulum/bahan pelajaran, guru/pengajar, sarana dan fasilitas,

administrasi/manajemen). Faktor dalam terdiri dari faktor fisiologi (kondisi fisik

dan panca indera) dan faktor psikologi (bakat, minat, kecerdasan, motivasi,

kemampuan kognitif).

Seorang guru yang memahami peserta didik maka akan mengetahui cara

mengelola pembelajaran peserta didik atau dengan kata lain membelajarkan

peserta didik. Pengelolaan pembelajaran peserta didik di mulai dari perencanaan

dan pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Ketika guru

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran maka guru mampu menata ruang

kelas yang kondusif, memotivasi peserta didik agar bergairah belajar, member

penguatan verbal maupun non verbal, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas
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kepada peserta didik, tanggap terhadap gangguan kelas, dan menyegarkan kelas

jika kelas mulai lelah.

Berdasarkan penelitian Sagala (2016: 463) Indikator mutu pendidikan di

Indonesia masih sangat rendah dan hal itu dapat dilihat dari hasil studi

internasional menunjukkan bahwa penguasaan hasil ujian akhir nasional SD,

SLTP, dan SMA dengan batas nilai kelulusan rata-rata 6.0 secara nasional belum

lulus 100 persen, bahkan ada sekolah yang 30 persen siswanya tidak lulus.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam belajar

secara beermakna, disebabkan oleh rendahnya kualitas pemahaman terhadap

konsep suatu bidang ilmu.

Berdasarkan penelitian  yang dilakukan oleh Pingge dkk (2016: 146) kesulitan

belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk

kesulitan nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan,

bercakap-cakap, menulis, menalar dan ketidakmampuan dalam berhitung.

Pendidikan di Indonesia memandang peserta didik yang mendapatkan perolehan

hasil belajar yang rendah diyakini mengalami kesulitan dalam belajar, seperti

yang diungkapkan oleh Abdurrahman (2012: 5) bahwa pada guru umumnya

memandang semua peserta didik yang memperoleh prestasi belajar rendah disebut

peserta didik berkesulitan belajar.

Kurikulum 2013 merupakan gagasan inovatif untuk merencanakan dan

melaksanakan pembelajaran serta menilai hasil belajar secara komprehensif
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dengan melibatkan tiga ranah penilaian pembelajaran, yaitu penilaian sikap, dan

keterampilan. Hasil belajar dalam silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang

perubahan perilaku yang akan dicapai oleh peserta didik sehubungan dengan

kegiatan belajar yang dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi

standar yang dikaji.

Hasil belajar peserta didik diperoleh yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di

sekolah selalu sejalan dengan tujuan yang tercantum pada indikator yang sudah

direncanakan oleh guru, hal ini berdasarkan pendapat dari Arikunto (2005: 36)

dimana dalam menyusun atau menetapkan indikator, guru beracuan pada

taksonomi tujuan pendidikan yang disusun oleh Bloom, yaitu berupa pengetahuan

(ranah kognitif), sikap (ranah afektif), dan keterampilan (ranah psikomotor) yang

ketiganya dapat dirinci lagi menjadi bermacam-macam kemampuan yang perlu

dikemabangkan dalam setiap proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SD Gugus Buana Sakti pada tanggal 4-6

Agustus 2016, ditemukan bahwa dalam proses menyampaikan materi guru hanya

menggunakan metode ceramah dari awal pembelajaran hingga akhir

pembelajaran. Guru hanya mengajarkan siswa untuk lancar dalam membaca saja,

tetapi tidak dibimbing untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam

suatu bacaan. Selain itu, guru juga belum mengembangkan lembar kegiatan

peserta didik untuk evaluasi atau pengayaan dirumah. Guru masih menggunakan

buku paket/cetak dalam mengajar dan untuk evaluasi, guru masih mencatatkan

soal dipapan tulis untuk disalin oleh peserta didik yang kemudian dikerjakan
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secara individu. Guru hanya memberikan kegiatan penugasan secara individu

belum secara kelompok. Peserta didik merasa jenuh dengan kegiatan

pembelajaran yang monoton sehingga minat belajar peserta didik menurun, yang

mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah.

Demikian pula berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8-10 Agustus 2016

bahwa di kelas III SD Gugus Buana Sakti terdapat permasalahan pada proses

pembelajaran. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan

proses pembelajaran yaitu ketika guru memberikan kesempatan bertanya kepada

peserta didik, mereka lebih sering memilih diam, kemudian ketika guru

menugaskan untuk membaca teks, siswa mampu membaca namun belum mampu

memahami isi teks atau makna dari teks yang dibaca tersebut. Hal ini terlihat pada

saat guru memberikan pertanyaan berdasarkan teks yang telah di baca, peserta

didik tidak mampu untuk menjawab.

Pada proses kegiatan proses pembelajaran, guru belum mengajarkan bagaimana

cara memahami makna sebuah bacaan, dalam penugasan, guru hanya memberikan

tugas mandiri belum memberikan tugas kelompok. Selain itu, guru juga belum

menggunakan perangkat pembelajaran yang dapat memudahkan proses kegiatan

belajar mengajar serta dapat memotivasi dan menciptakan minat belajar peserta

didik.

Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik maka metode guide reading ini

diharapkan cocok digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas III SD Gugus
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Buana Sakti. Karena dengan menggunakanmetode guide reading guru diharapkan

dapat menilai sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang

disampaikan. Selain itu peserta didik diharapkan dapat memahami makna bacaan

yang dibaca, metode guide reading ini mengajarkan bagaimana cara memahami

makna bacaan.

Metode guide reading dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus

dikuasai oleh siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar

terbatas. Penggunaan metode guide reading ini diharapkan peserta didik tidak

hanya mampu lancar dalam membaca saja melainkan juga mampu memaknai

setiap teks bacaan yang dibaca. Sehingga dapat menambah pengetahuan peserta

didik yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar dengan memenuhi

KKM yang ditentukan. Adapun hasil belajar peserta didik ujian tengah semester

Tahun Pelajaran 2016/2017 kelas III SD Gugus Buana Sakti, seperti pada tabel:

Tabel 1.1 Hasil Belajar Peserta Didik Ujian Tengah Semester Tahun Pelajaran
2016/2017 kelas III SDGugus Buana Sakti

Nama Sekolah Kls

Persentase Tujuan

Pembelajaran tidak

Tercapai

Persentase Tujuan

Pembelajaran

Tercapai

Nilai

Rata-

Rata

SDN 1 Buana Sakti III
17 Siswa

(80.95 %)

4 siswa

(19.05 %)
56.54

SDN 2 Buana Sakti III
9 Siswa

(60.00 %)

6 Siswa

(40.00 %)
60.33

SDN 3 Buana Sakti III
15 Siswa

(78.95 %)

4 Siswa

(21.05 %)
57.69

SDN 4 Buana Sakti III
13 Siswa

(61.90 %)

8 Siswa

(38.10 %)
59.89

SDN 2 Rejo Agung III
12 Siswa

(57.14 %)

9 Siswa

(42.86 %)
58.57
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa masih rendah

karena masih banyak siswa yang tujuan pembelajarannya belum tercapai. Tingkat

keberhasilan siswa tentunya tidak lepas dari peranan seorang pendidik yang

terampil dalam menggunakan sebuah metode dalam pembelajaran, selain itu

adanya media, alat dan buku di dalam pembelajaran juga sangat dibutuhkan, guna

tercapainya tujuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan dari hasil prasurvey di kelas III SD Gugus Buana Sakti, metode yang

digunakan pada saat proses belajar mengajar adalah metode ceramah. Metode ini

masih dianggap kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Masalah

utama dalam pembelajaran membaca yaitu bahwa pembelajaran membaca jarang

sekali dilaksanakan untuk memotivasi peserta didik agar dapat memahami teks

bacaan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan peserta didik itu sendiri.

Pengajaran membaca di sekolah hanya ditujukan agar peserta didik mampu

menjawab pertanyaan bacaan saja. Dampaknya adalah bahwa tingkat pemahaman

membaca peserta didik rendah yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik

rendah juga.

Oleh karena itu, agar pemahaman membaca peserta didik meningkat, diperlukan

metode yang tepat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran membaca berjalan

dengan baik, pemahaman membaca peserta didik meningkat sehingga diharapkan

hasil belajar peserta didik pun meningkat. Mengembangkan LKPD berbasis

metode guide reading, dengan pendekatan saintifik diharapkan dapat menjadi

alternatif dalam proses pembelajaran khususnya dalam hal meningkatkan hasil
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belajar siswa. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode guide reading

guru dapat menguasai sejauh mana peserta didik memahami materi pokok yang

disampaikan. Selain itu pula dengan metode ini peserta didik juga diharapkan

mampu memaknai bacaan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta

didik.

Adapun media pembelajaran yang digunakan meliputi; majalah, poster, dan media

yang menunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Penggunaan media

pembelajaran  dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mencari lebih

banyak informasi dari sumber belajar lain.

Dunia pendidikan senantiasa memerlukan informasi yang berkelanjutan dalam

merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan di masa depan. Pendidikan

harus menjadi prioritas utama bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat: mencerdaskan

kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Bab I Pasal 1: 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. Menurut Hamalik (2007:3)

pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan
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demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya

untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Kurikulum merupakan salah satu  unsur strategi dalam pendidikan, oleh karena itu

kurikulum memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses

berkembangnya kualitas potensi peserta didik.

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum 2013 mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses

pembelajaran, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan tetapi juga

memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran diharapkan mampu mengubah perilaku hasil belajar peserta didik

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud 67 (2013:

3) Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan pembelajaran

tematik, menurut Purwadarminta (2012: 20) menjelaskan bahwa:
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Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta
didik dalam proses belajar secara aktif dalam proses
pembelajaran,sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman
langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai
pengetahuan yang dipelajarinya.Melalui pengalaman langsung peserta
didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan
menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.

Pengembangan bahan ajar sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Bahan ajar yang digunakan

salah satunya adalah lembar kegiatan peserta didik (LKPD).Pengembangan bahan

ajar yang disusun oleh Depdiknas (2013: 5) menyatakan LKPD adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan

biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.

Keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan pendidik dalam

melaksanakan pembelajaran, bagi peserta didik akan belajar mandiri dan belajar

memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis. Penggunaan LKS menurut Lee

(2014: 96) lembar kerja dapat berguna dalam hal prestasi akademik misalnya,

sebagai penunjang untuk buku teks, lembar kerja dapat digunakan untuk

menambah informasi untuk kelas tertentu.

Tujuan proses belajar mengajar yang ideal adalah agar bahan yang dipelajari

dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik. Menurut Nasution (2006: 36) Ini disebut

“Mastery Learning” atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh. Sedangkan

menurut Sukmadinata (2004: 190) belajar tuntas adalah suatu upaya belajar di

mana peserta didik dituntut menguasai hampir seluruh bahan ajaran. Karena

menguasai 100% bahan ajar sangat sukar, maka yang dijadikan ukuran biasanya
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minimal menguasai 85% tujuan yang harus dicapai. Penggunaan Mastery

Learning (pembelajaran tuntas) ini, peserta didik harus mencapai suatu tingkat

penguasaan tertentu terhadap tujuan-tujuan instruksional dari satu unit pelajaran

tertentu sebelum pindah kesatuan atau unit pelajaran berikutnya.

Penelitian ini mencoba untuk menentukan efektivitas penggunaan LKPD berbasis

metode guide reading kelas III SD terhadap bertambahnya pengetahuan (aspek

kognitif) peserta didik sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar

peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat di

identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Guru hanya menggunakan bahan ajar berupa buku paket/cetak.

b. Guru belum menyediakan lembar kegiatan peserta didik.

c. Guru hanya mengajarkan lancar membaca, namun tidak mengajarkan

bagaimana memaknai setiap bacaan.

d. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center).

e. Rendahnya hasil belajar siswa, masih banyak siswa yang belum mencapai

KKM yang telah ditentukan.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu, maka

peneliti membatasi pada pengembangan produk LKPD yang mengajarkan peserta

didik untuk tidak hanya lancar dalam membaca, namun juga mampu memaknai

setiap bacaaan yang dibaca.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas,

maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan LKPD berbasis metodeguide reading?

2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan LKPD berbasis metode guide reading?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan LKPD berbasis metode Guide Reading.

2. Mendeskripsikan efektivitas penggunaan produk LKPD berbasis metode

Guide Reading.

F. Manfaat Penelitian

1) Peserta Didik

Memberikan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan,

aktivitas dan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik melalui pengembangan

LKPD berbasis metode Guide Reading, melatih peserta didik untuk konsentrasi
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dengan apa yang mereka baca serta memotivasi peserta didik untuk lebih giat lagi

dalam belajar.

2) Guru

Menambah wawasan guru dalam hal pembelajaran yang bervariasi, efektif dan

efisien, sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran dikelas.

3) Kepala Sekolah

Sebagai masukan dalam upaya perbaikan pembelajaran sehingga dapat menunjang

tercapainya target kurikulum dan daya serap siswa seperti yang diharapkan serta

meningkatkan pembelajaran. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan

belajar mengajar yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu sekolah.

4) Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pengembangan LKPD berbasis metode Guide

Reading.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas III SD Gugus Buana Sakti Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini mengembangkan LKPD berbasis

metode Guide Reading dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk bahan ajar

LKPD berbasis metode Guide Reading supaya peserta didik dapat memaknai

setiap teks bacaan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta
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didik. Produk yang dihasilkan berupa LKPD berbasis metode Guide Reading akan

diujicobakan untuk mengetahui keefektifan produk.

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis

metode guide reading. LKPD yang dikembangkan merupakan bahan ajar yang

dapat digunakan dalam proses belajar mengajar siswa kelas III SD. Produk yang

dikembangkan sesuai dengan KI dan KD kurikulum 2013. Adapun pengembangan

LKPD ini meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), materi ajar dan evaluasi berbasis metode guide reading dan

penilaian. Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode guide reading adalah

guru menjadi pengamat atau fasilitator, semua siswa membaca dan mendiskusikan

buku yang sama. Guru mengajukan pertanyaan yang meminta siswa menjawab

dengan kritis. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang penting dilakukan

di kelas.

Langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan metode Guide Reading ada

tiga tahap, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pascabaca. Pada akhir

pembelajaran guru memberi ulasan atau penjelasan secukupnya, menyimpulkan,

klarifikasi dan tindak lanjut.
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Adapun tabel spesifikasi produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Spesifikasi Pengembangan LKPD Berbasis Metode Guide Reading.

No Komponen Pengembangan
1 Cover Gambar sesuai dengan tema.

a. Judul Sesuai dengan materi
b. Materi Sesuai dengan materi dalam tema.
d. kelas III (Tiga) SD

e. Waktu Disesuaikan dengan pencapaian KI, KD dan
Indikator.

2 Pemetaan Kompetensi
Dasar dan Indikator

Mengintegrasikan KI dan KD serta indikator

3 Petunjuk Belajar
(Petunjuk siswa).

Petunjuk siswa:
Berisi langkah-langkah kegiatan dalam
pembelajaran berbasis metode Guide Reading.

4 Tujuan kompetensi
belajar yang akan
dicapai.

Mengembangkan indikator dan tujuan
pembelajaran.

5 Ringkasan materi,
informasi pendukung

a. Tahap prabaca:
1) Memilih buku
2) Memperkenalkan buku
3) Membuat prediksi
4) Membangkitkan skemata anak
5)
b. Tahap membaca:
1) Membaca pelan (lirih) halaman pertama
2) Memberikan dan menyusun ulang prediksi
3) Meneruskan membaca memprediksi.

c. Tahap pascabaca:
1) Mendiskusikan cerita
2) Membaca prediksi
3) Membuat daftar kosakata.

6 Tugas - tugas dan
langkah kegiatan

1) Memprediksi/menyimpulkan
2) Visualisasi
3) Membuat koneksi
4) Mengajukan pertanyaan dan menjawab

pertanyaan
5) Menentukan gagasan utama
6) Meringkas
7) Memeriksa prediksi
8) Membuat penilaian (evaluasi)

7 Penilaian Penilaian dilakukan terhadap kompetensi
peserta didik dan pencapaian indikator.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Belajar

1. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan kontekstual

yaitu bahwa pengetahuan di bangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut Trianto (2010: 113)

pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap

diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi

makna melalui pengalaman nyata. Dalam teori ini peserta didik perlu dibiasakan

untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan

bergelut dengan ide-ide. Pesesrta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan

dibenak mereka sendiri.

Menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 104) berpendapat bahwa konstruktivisme

adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan

merefleksi pengalaman, kita membangun, mengkonstruksi pengetahuan kita

tentang dunia tempat kita hidup. Menurut Cahyo (2013: 22) konstruktivisme

merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang menekan bahwa pengetahuan

adalah buatan kita sendiri sebagai hasil konstruksi lognitif melalui kegiatan
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individu dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan

untuk membangun pengetahuan tersebut.

Menurut Suprijono (2011: 40) pembelajaran konstruktivisme merupakan belajar

artikulasi. Belajar artikulasi merupakan proses mengartikulasikan ide, pikiran, dan

solusi. Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran terbagi menjadi beberapa

fase, yaitu:

1) Orientasi, merupakan fase untuk memberikan kesempatan kepada peserta

didik, memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi

pembelajaran.

2) Elicitasi, merupakan fase membantu peserta didik menggali ide-ide yang

dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka.

3) Restruksi ide, dalam hal ini peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan

cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain.

4) Aplikasi ide dalam fase ini, idea atau pengetahuan yang telah dibentuk peserta

didik perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi.

5) Reviu, dalam fase ini memungkinkan peserta diidk mengaplikasikan

pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya

dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi

lebih lengkap.

Berdasarkan dasar itu pembelajaran harus dikemas menjadi proses

“mengkontruksi” bukan “menerima” pengetahuan. Dalam proses pembelajaran,



22

peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif

dalam proses belajar dan mengajar. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori

belajar yang menuntut peserta didik mengkonstruksi kegiatan belajar dan

mentransformasikan informasi kompleks untuk membangun pengetahuan secara

mandiri.

Menurut Trianto (2007: 113), landasan berpikir konstruktivisme lebih

menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan kosntruktivisme, strategi

lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak peserta didik memperoleh dan

mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut

dengan:

1) Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik.

2) Memberi kesempatan peserta didik meemukan dan menerapkan idenya

sendiri.

3) Menyadarkan peserta didik menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.

Tokoh dari teori ini adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Menurut Jean Piaget dalam

Trianto (2007: 14) teori konstruktivisme ini adalah proses di mana secara aktif

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Oleh karena itu Vygotsky sangat

menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar

seseorang.
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar atau mencari

pengetahuan dapat diperoleh dari sebuah pengalaman dan berinteraksi antar

sesama. Berdasarkan teori konstruktivisme ini, menurut Trianto (2007: 13-14)

satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru

tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik

harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberikan kesempatan

peserta didik untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri.

Peranan peserta didik, menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan

suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal

yang sedang dipelajari.

Paradigma konstruktivistik menurut Budiningsih (2008: 58-59) memandang

peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum

mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menajdi dasar dalam

mengkonstruksikan pengetahuan yang baru. Oleh karena itu meski kemampuan

awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru,

sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan.

Peranan guru dalam teori konstruktivisme ini menurut Budiningsih, (2008: 59)

guru berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta

didik berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya,
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melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Di

sini guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta

didik dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang

tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemauannya.

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori

konstruktivistik seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mana, guru

sebisa mungkin menumbuhkan kemandirian peserta didik dengan cara

menyediakan kesempatan peserta didik untuk mengambil kesimpulan dan

bertindak, dan bagaimana cara menumbuhkan keterampilan peserta didik dan

menyediakan peserta didik sistem dukungan yang memberikan kemudahan dalam

belajar agar mempunyai peluang belajar secara optimal.

2. Teori Behaviorisme

Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat

dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi anatara stimulus dan respon.

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan

tingkah lakunya (Budiningsih, 2005: 21). Misalnya, seorang guru mengajarkan

kepada peserta didik dalam memahami makna setiap teks bacaan, sehingga

peserta yang awalnya hanya mampu membaca tanpa mengetahui makna bacaan,

sehingga ia mampu memaknai bacaan, maka perubahan inilah yang dimaksud

dengan belajar.
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Menurut teori ini Sukarjo & Komarudin (2012: 34) berpendapat bahwa tingkah

laku dalam belajar akan berubah apabila ada stimulus dan respons. Stimulus dapat

berupa perlakuan yang diberikan kepada peserta didik, sedangkan respons berupa

tingkah laku yang terjadi pada peserta didik.

Berdasarkan teori behaviorisme, menurut Zalyana (2010: 104-105) stimulus dan

respon keduanya perlu di amati dan di ukur, karena teori ini mengutamakan

pengukuran, sebab pengukuran merupakan hal yang penting untuk melihat adanya

perbedaan perubahan tingkah laku, selain itu faktor lain yang di anggap penting

adalah faktor penguatan (reinforcement). Misalnya, ketika peserta didik di beri

tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan maka ia akan semakin giat

belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguat positif (positif

reinforcement) dalam belajar. Bila tugas-tugas di kurangi dan pengurangan itu

justru meningkatkan aktifitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan

penguatan negatif (negatif reinforcement) dalam belajar. Penguatan merupakan

suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau di kurangi untuk

memungkinkan terjadinya respon.

Menurut Skinner dalam (Budiningsih, 2005: 25-26) menyatakan bahwa unsur

yang terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan

yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila di beri

penguatan (penguatan positif dan penguatan negatif). Bentuk penguatan positif

berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan negatif

adalah antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas
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tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Menurut Skinner hukuman

tidak memegang peranan penting dalam proses belajar. Hal tersebut dikarenakan

oleh sebagai berikut:

1. Pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat

sementara.

2. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi (menjadi bagian dari

jiwa terhukum) bila hukuman berlangsung lama.

3. Hukumna mendorong si terhukum mencari cara lain (meskipun salah dan

buruk) agar ia terbebas dari hukuman.

4. Hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal yang lebih buruk

dari pada kesalahan pertama yang diperbuatnya.

Skinner lebih percaya kepada apa yang di sebut sebagai penguat negatif. Penguat

negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila

hukuman harus diberikan (sebagai stimulus) agar respon yang akan muncul

berbeda dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat negatif (sebagai

stimulus) harus di kurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat.

Misalnya, seorang peserta didik perlu di hukum karena melakukan kesalahan. Jika

siswa tersebut masih melakukan kesalahan, maka hukumannya harus

ditambahkan, tetapi jika sesuatu yag tidak mengenakkan peserta didik (sehingga ia

melakukan kesalahan) dikurangi (bukan di tambah) dan pengurangan ini

mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya, maka inilah yang di sebut

peguat negatif, lawan dari penguat positif (positive reinforcement). Keduanya
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bertujuan untuk memperkuat respon, bedanya adalah bahwa penguat positif di

tambah, sedangkan penguat negatif adalah di kurangi untuk memperkuat respon.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam

teori dalam pembelajaran yaitu teori perkembangan, dan teori behaviorisme

sangat diperlukan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Teori perkembangan

bahwasanya peserta didik usia SD berada pada tahap operasional konkret,

seseorang mengenal benda atau objek melalui apa yang mereka lihat. Adapun

proses pembelajaran yang di mulai dari stimulus dan respon sehingga  peserta

didik dapat memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan sehingga dapat

merubah perilaku peserta didik.Belajar mer upakan perubahan yang terjadi akibat

adanya pengaruh pengalaman atau kegiatan seseorang yang dapat merubah pola

berpikir dan tingkah seseorang kearah yang lebih baik.

3. Konsep Dasar Belajar Tuntas

a) Pengertian Mastery Learning (Belajar Tuntas)

Secara bahasa, kata “mastery” berarti “penguasaan” atau  “keunggulan”. Sedang

“learning” sering diartikan “belajar” atau “pengetahuan”. Sehingga kalau

digabung dua kata tersebut “mastery learning” berarti “penguasaan pengetahuan”

atau “penguasaan penuh”. Namun dalam dunia pendidikan “mastery learning”

bisa diartikan dengan “belajar tuntas” atau “pembelajaran tuntas”.

Belajar tuntas dapat diartikan sebagai penguasaan (hasil belajar) peserta didik

secara penuh terhadap seluruh materi pembelajaran yang dipelajari. Hal ini
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berlandaskan pada suatu gagasan menurut Sumiati dan Asra (2009: 107) bahwa

kebanyakan peserta didik dapat menguasai apa yang diajarkan disekolah, jika

pembelajaran dilakukan secara sistematis.

Menurut Carroll sebagaimana yang dikutip oleh Majid (2013: 153) menjelaskan

bahwa pembelajaran tuntas (mastery learning) merupakan pendekatan dalam

pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas

seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu.

Sedangkan menurut Benjamin S. Blomm dan Fred S. Kaller Bloom dalam

pengertian yang sederhana, mereka memandang mastery learning sebagai

kemampuan peserta didik untuk menyerap inti pembelajaran yang telah diberikan

ke dalam suatu keseluruhan, sedangkan Keller memandang bahwa mastrey

learning merupakan penampilan yang sempurna dalam sejumlah unit pelajaran

tertentu.

Kedua pandangan ini nampaknya mempunyai perbedaan. Menurut Sumiati dan

Asra (2009: 107) Di satu pihak Bloom memandang mastery learning sebagai

penguasaan penuh terhadap inti materi pembelajaran. Di lain pihak Keller

menganggap penguasaan itu tercermin dalam kemampuan penampilan pada unit-

unit (kecil) materi pembelajaran yang dipelajari. Namun demikian, jika dikaji

lebih teliti, pada dasarnya pendangan kedua tokoh itu tidak berbeda. Keduanya

menganggap mastery learning sebagai kemampuan penguasaan maeteri
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pembelajaran dan adapun perbedaan itu terletak pada langkah mencapai

penguasaan itu.

Strategi belajar tuntas mengharuskan peserta didik menguasai materi

pembelajaran secara menyeluruh, cepat sesuai yang sudah ditentukan oleh standar

kompetensi dan kompetensi dasar, bisa dijadikan sebagai alat ukur/ berhasil

tidaknya peserta didik dalam belajar dengan tujuan lain untuk memberi

memotivasi peserta didik yang ketertinggala dari penguasaan materi tersebut.

Belajar tuntas ini tidak menuntut perubahan secara besar-besaran baik dlaam

kurikulum maupun pembelajaran, tetapi yang penting mengubah metode menagjar

guru ini dapat dan mudah dilakukann, sehingga perhatian guru bukan hanya

bertumpu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengajar, tetapi pada penguasaan

peserta didik terhadap materi pembelajaran yang dipelajari secara penuh.

b) Asumsi Dasar Belajar Tuntas

Bahan pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mencapai tujuan

pendidikan dibagi atas beberapa unit. Menurut Sumiati dan Asra (2009: 108)

Setiap unit terdiri dari bahan-bahan pelajaran yang diurutkan secara singkat dan

sistematik dari yang mudah ke bahan yang sulit. Setiap peserta didik diharuskan

menguasai satu unit pelajaran sebelum diperbolehkan untuk mempelajari unit

pelajaran berikutnya. bagi peserta didik yang gagal menguasai satu unit pelajaran

harus diberikan unit pelajaran perbaikan. Ide tentang belajar ditopang oleh asumsi

dasar sebagai berikut:
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1) Semua atau hampir peserta didik dapat mengatasi apa yang diajarkan

kepadanya (apa yang dipelajari) jika pembelajaran dilaksanakan secara

sistematis.

2) Tingkat keberhasilan peserta didik di sekolah sitentukan oleh kemampuan

bawaan atau bakat yang dimiliki masing-masing peserta didik.

c) Prinsip Belajar Tuntas

Prinsip belajar tuntas menurut Sumiati dan Asra (2009: 159) Pengembangan

konsep belajar tuntas mendasarkan pengembangan pengajarannya kepada prinsip-

prinsip di bawah ini:

1) Sebagian besar peserta didik dalam situasi dan kondisi belajar yang normal

dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Penyebaran peserta

didik dalam kelas tidak mengikuti distribusi normal. Menurut konsep diluar

belajar tuntas, penyebaran peserta didik dalam kelas mengikuti kurva normal,

yaitu sebagian kecil peserta didik (17%) menguasai sebagian kecil bahan

ajaran, sebagian besar peserta didik (66%) menguasai sebagian besar bahan,

dan sebagian kecil peserta didik (17%) menguasai hampir seluruh bahan. Hal

ini menjadi tugas guru untuk merancang pengajaran sedemikian rupa agar

sebagian besar peserta didik dapat menguasai hampir seluruh bahan ajar.

2) Dalam menyusun strategi pengajaran tuntas, guru menilai dengan

merumuskan tujuan-tujuan khusus yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Guru juga menetapkan tingkat penguasaan yang harus dicapai.

3) Sejalan dengan tujuan khusus-khusus tersebut, guru merinci bahan ajaran

menjadi satu-satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian
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suatu kelompok tujuan khusus tersebut. Berdasarkan tingkat penguasaan

peserta didik dalam satuan pelajaran peserta didik tersebutu, mereka dapat

dipindahkan dari satuan pelajaran ke satuan pelajaran berikutnya.

4) Selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, disusun juga

bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. Konsep belajar tuntas

sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Kemajuan belajar

peserta didik harus segera dinilai, dan hasil penilaian tersebut menjadi umpan

balik bagi kegiatan perbaikan atau pengayaan. Perbaikan diberikan kepada

peserta didik yang belum menguasai bahan ajaran secara tuntas, sedangkan

pengayaan diberikan kepada peserta didik yang perkembangan belajarnya

cepat.

4. Pembelajaran sebagai Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif dikemukakan oleh Jean Piaget (dalam Huda, 2013: 42)

berfokus pada bagaimana perkembangan bahasa berpengaruh terhadap proses

berpikir. Teorinya menekankan pada kedewasaan dan perkembangan kognitif

berdasarkan tahapan usia. Prinsip dasar dalam teorinya adalah bahwa anak-anak

mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Pengetahuan bukanlah salinan dari

realitas. Untuk itulah, pembelajaran merupakan sebuah proses yang di dalamnya

seorang anak, melalui asimilasi dan akomodasi, mengembangkan struktur

pengetahuannya agar bernilai-guna.
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Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget:

1. Sensori motor (lahir-2 tahun)

Mulai terbentuk konsep kepermanenan objek dan kemampuan gradual dari

perilaku refleksif keperilaku yang mengarah pada tujuan.

2. Pra operasional (2-7 tahun)

Mulai berkembang kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk

menyatakan objek-objek dunia, dan pemikiran masih egosentris dan sentrasi.

3. Konkret operasional (7-11 tahun)

Terjadi perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis, kemampuan-

kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi, pemikiran tidak lagi

sentrasi tetapi desentrasi dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh

keegosentrisan.

4. Formal operasional (remaja-dewasa)

Pada tahap ini pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin dilakukan,

masalah-masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi

sistematis.

Menurut Piaget, seorang anak akan mencari keseimbangan antara struktur

pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang diperolehnya

melalui asimilasi dan akomodasi. Yang pertama (asimilasi) muncul ketika ada

kesan baru yang ternyata sesuai dengan skema kognitif yang telah dimiliki

seorang anak. Sementara itu, yang kedua (akomodasi) muncul ketika seorang anak

mengubah skema kognitif yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi

semakin meningkat kelevel yang lebih tinggi.
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Dengan demikian, pembelajaran baru hanya terjadi ketika seseorang bisa

mengembangkan pola pikirnya dengan mengadaptasi sesuatu yang baru dan

meyesuaikan sesuatu yang lama.

Guru yang mengikuti model ini akan membuat rencana pembelajaran yag

dianggap “sesuai dengan usia”. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa

tugas-tugas dan materi pelajaran sudah sesuai dengan level kognitif peserta didik

yang sesuai dengan usia mereka pada umumnya.

Menurut Suprijono (2013: 22) teori belajar kognitif, belajar merupakan peristiwa

mental, bukan peristiwa behavioral tampak lebih nyata hampir setiap peristiwa

belajar. Menurut Komalasari (2011: 20) teori perkembangan kognitif

berpandangan bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-

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

hirarkis, artinya harus di lalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak

dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya.

5. Tes Keterampilan Membaca

Tes kemampuan membaca diartikan sebagai kemampuan untuk memahami

informasi yang disampaikan pihak lain melalui sarana tulisan. Tes kemampuan

membaca dimaksudkan untuk mengukur kompetensi peserta didik memahami isi

informasi yang terdapat dalam bacaan. Menurut Nurgiyantoro (2010: 371) teks

bacaan yang diujikan hendaklah yang mengandung informasi yang menuntut

untuk dipahami. Tes kemampuan membaca dimaksudkan untuk mengukur tingkat
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kemampuan kognitif peserta didik untuk memahami wacana tulis. Misalnya,

kemampuan menemukan informasi tersurat maupun tersirat dalam suatu wacana

tulis, menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, menyimpulkan isi wacana dan

menentukan tema atau judul bacaan.

Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dalam mengukur kemampuan

pemahaman membaca, menurut Nurgiyantoro (2010: 376) Persoalan yang muncul

dalam tes keterampilan membaca adalah bagaimana mengukur kemampuan

pemahaman isi pesan tersebut, yaitu apakah sekedar menuntut siswa memilih

jawaban yang telah disediakan atau menanggapi dengan bahasa sendiri. Selama

ini, bentuk soal yang lazim dipakai adalah merespon jawaban yang telah dibuat

dan belum terlihat memaksimalkan tugas-tugas yang menuntut peserta didik

mendayakan potensi yang dimiliki untuk merespon wacana dengan

kemampuannya sendiri.

Menurut Nurgiyantoro (2010: 377) jika sebuah tes sekedar menuntut peserta didik

mengidentifikasi, memilih atau merespon jawaban yang telah disediakan,

misalnya bentuk soal objektif seperti pilihan ganda, tes itu merupakan tes

tradisional. Sebaliknya, jika tes pemahaman pesan tertulis itu sekaligus menuntut

peserta didik untuk mengkonstruksi jawaban sendiri, baik lisan maupun tertulis,

maka tes itu menjadi tes otentik. Mengkonstruksi jawaban sendiri artinya peserta

uji membuat jawaban sesuai dengan pemahamannya terhadap pesan dan

kemampuannya membahasakan kembali baik secara tertulis maupun lisan. Kedua
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macam tes tersebut sama-sama diperlukan untuk mengukur hasil pembelajaran

peserta didik.

6. Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik

Kegiatan belajar mengajar memiliki tujuan untuk menyampaikan ilmu

pengetahuan kepada peserta didik guna untuk menambah ilmu pengetahuan

kepada peserta didik. Adapun untuk mengetahui tujuan pembelajaran itu berhasil

atau tidak dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Menurut Kunandar (2011: 277)

hasil belajar adalah hasil yang di peroleh peserta didik setelah mengikuti suatu

materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif.

Sudjana (2010: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang di miliki

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Suprijono (2013: 5)

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apersepsi dan keterampilan. Anderson (dalam Utari: 2013: 11) merevisi

taksonomi Bloom hanya pada ranah kognitif saja. Revisi tersebut meliputi:

1. Mengingat (remembering): Kemampuan menyebutkan kembali

informasi/pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contoh: menyebutkan

arti taksonomi.

Dapatkah peserta didik mengucapkan atau mengingat informasi?

Kata kunci: Mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan, mengingat,

mengenali, menemukan kembali, mengurutkan, menamai, menempatkan,

menyebutkan.

2. Memahami (understanding): Kemampuan memahami instruksi dan

menegaskan pengertian/makna ide atau konsep yang telah diajarkan baik
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dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik/diagram Contoh : Merangkum

materi yang telah diajarkan dengan kata-kata sendiri.

Dapatkah peserta didik menjelaskan konsep, prinsip, hukum datau prosedur?

Kata kunci: Menerangkan, menjelaskan, menterjemahkan, menguraikan,

mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpretasikan,

mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, melaporkan, menduga,

mengelompokkan, memberi contoh, merangkum menganalogikan, mengubah,

memperkirakan.

3. Menerapkan (applying): Kemampuan melakukan sesuatu dan

mengaplikasikan konsep dalam situasi tetentu. Contoh: Melakukan proses

pembayaran gaji sesuai dengan sistem berlaku.

Dapatkah peserta didik menerapkan pemahamannya dalam situasi baru?

Kata kunci: Memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggunakan,

mendemonstrasikan, memodifikasi, menginterpretasikan, menunjukkan,

membuktikan, menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan

memprogramkan, mempraktekkan, memulai.

4. Menganalisis (analyzing): Kemampuan memisahkan konsep kedalam

beberapa komponen dan mnghubungkan satu sama lain untuk memperoleh

pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Contoh: Menganalisis penyebab

meningkatnya Harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan

memisahkan komponen- komponennya.

Dapatkah peserta didik memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan dan

kesamaan?
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Kata kunci: Mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mengkontraskan,

memisahkan, menghubungkan, menunjukan hubungan antara variabel,

memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga,

mempertimbangkan mempertentangkan, menata ulang, mencirikan, mengubah

struktur, melakukan pengetesan, mengintegrasikan, mengorganisir,

mengkerangkakan.

5. Mengevaluasi (evaluating): Kemampuan menetapkan derajat sesuatu

berdasarkan norma, kriteria atau patokan tertentu Contoh: Membandingkan

hasil ujian siswa dengan kunci jawaban.

Dapatkah peserta didik menyatakan baik atau buruk terhadap sebuah

fenomena atau objek tertentu?

Kata kunci: Mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, mempertahankan,

mengevaluasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik,

memprediksi, membenarkan, menyalahkan.

6. Mencipta (creating): Kemampuan memadukan unsurunsur menjadi sesuatu

bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil.

Contoh: Membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi

dari beberapa sumber.

Dapatkah peserta didik menciptakan sebuah benda atau pandangan?

Kata kunci: Merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh,

mengembangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, melengkapi,

membuat, menyempurnakan, melakukan inovasi, mendisain, menghasilkan

karya.
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Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan hasil belajar merupakan nilai

atau perubahan yang terjadi kepada peserta didik setelah mengalami kegiatan

belajar. Adapun perubahan tersebut meliputi: Perubahan ranah kognitif.

Perubahan ranah kognitif meliputi: mengingat, memahami, menerapkan,

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

B. Pembelajaran Tematik Integratif

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif

Pembelajaran tematik integratif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran

yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif

merupakan penyederhanaan dari pendekatan pembelajaran kurikulum KTSP, yaitu

pembelajaran tematik. Penyederhanaan itu terlihat saat menggunakan kurikulum

KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang terpisah pada

mata pelajaran-pelajaran tertentu. Sementara itu, dalam pembelajaran tematik

integratif, penyediaan buku didasarkan pada tema-tema tertentu.

Menurut Poerwati dan Amri (2013: 29) menyatakan bahwa pembelajaran tematik

integratif atau pembelajaran tematik terpadu adalah sebuah sistem dan pendekatan

pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk

memberikan pengalaman yang bermakna luas kepada peserta didik. Pembelajaran

tematik integratif bersifat memandu peserta didik guna mencapai kemampuan

berpikir tingkat tinggi dengan mengoptimalkan kecerdasan ganda sehingga dapat

mengembangkan potensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
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Kemendikbud (2013: 193) menyatakan bahwa pembelajaran tematik integratif

menekankan pada tema sebagai pemersatu mata pelajaran yang lebih diutamakan

pada makna belajar, dan keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran.

Pembelajaran dengan menggunakan tema tertentu bertujuan untuk meningkatkan

minat dan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran sehingga peserta didik

dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung.

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasarkan

pada tema-tema tertentu. Menurut Suryosubroto, (2009: 133) menyatakan bahwa

pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang

kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematik memudahkan siswa

untuk fokus pada tema tertentu yang sedang di pelajari.

Trianto (2011: 147) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik pada dasarnya

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada

siswa. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran dengan cara menyeluruh

sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang

mereka miliki pada lebih dari satu mata pelajaran. Pembelajaran tematik

memberikan pengalaman bermakna bagi pesera didik karena pembelajaran

tematik menuntut siswa untuk aktif dan menemukan sendiri pengetahuan yang

sedang mereka pelajari.



40

Trianto (2011 : 157) menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran tematik di

sekolah dasar sangat membantu, karena sesuai dengan tingkat peserta didik yang

masih melihat segala sesuatu secara menyeluruh atau holistic. Guru perlu

merencanakan dan mengemas tematik secara menyenangkan agar peserta didik

dapat tertarik pada pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih

bermakna.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa pembelajaran tematik

integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa

bidang studi menjadi satu tema tertentu, bukan terpisah-pisah seperti mata

pelajaran, dimaksudkan agar peserta didik dapat termotivasi terhadap

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat mengembangkan potensi sikap,

keterampilan, maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik.

2. Pembelajaran Tematik Integratif

a. Ciri – Ciri Pembelajaran Tematik Integratif

Berdasarkan Kemendikbud (2013: 193), pembelajaran integratif memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Berpusat pada anak.
2) Memberikan pengalaman langsung pada anak.
3) Pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas.
4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses

pembelajaran.
5) Bersifat luwes.
6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan

anak.
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Pembelajaran tematik integratif lebih memfokuskan pada keaktifan peserta didik

dalam pembelajaran tematik integratif apabila pemisahan antar mata pelajaran

tidak begitu jelas, sehingga saat pembelajaran dilaksanakan, siswa tidak

menyadari pelajaran apa saja yang telah mereka pelajari.

b. Manfaat Pembelajaran Tematik Integratif

Model pembelajaran tematik integratif berbeda dengan model-model

pembelajaran pada umumnya, karena dalam model pembelajaran tematik

integratif menerapkan sebuah proses inovatif yang mengembangkan dimensi

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Menurut Kemendikbud (2013: 188) ada

delapan manfaat pembelajaran tematik integratif, yaitu:

1. Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.
2. Menggunakan kelompok untuk bekerjasama sehingga mendorong peserta

didik untuk memecahkan masalah sosial dengan saling menghargai.
3. Mengoptimalisasi lingkungan belajar sebagai kunci dalam menciptakan kelas

yang ramah otak.
4. Peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi.
5. Proses pembelajaran di kelas memungkinkan peserta didik berada dalam

format ramah otak.
6. Materi yang disampaikan guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik

dalam konteks kehidupan sehari-hari.
7. Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan

program belajar memungkinkan mengejar ketinggalannya dengan di bantu
oleh guru melalui pemberian bimbingan khusus dan penerapan prinsip belajar
tuntas.

8. Program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk
mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian.
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c. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik integratif guru

perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik integratif seperti

yang dijelaskan oleh Kemendikbud (2013: 189):

a) Tema hendaknya jangan terlalu luas dan dapat dengan mudah digunakan
untuk memadukan berbagai bidang studi, mata pelajaran, atau disiplin ilmu.

b) Tema yang di pilih hendaknya dapat memberikan bekal bagi peserta didik
untuk belajar lebih lanjut.

c) Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.
d) Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak.
e) Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam

rentang waktu belajar.
f) Tema yang di pilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
g) Tema yang di pilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar.

C. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Kegiatan belajar mengajar membutuhkan bahan ajar sebagai salah satu alat untuk

kegiatan proses belajar mengajar. Menurut Suryosubroto (2009: 35) bahan atau

materi pelajaran adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa

sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Fathurrahman & Sutikno (2010: 14)

bahan/materi ajar merupakan medium untuk me ncapai tujuan pengajaran yang

“dikonsumsi” oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan materi yang terus

berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan

masyarakat.

Hamdani (2011: 120) bahan ajar adalah bagian dari sumber belajar. Bahan ajar

adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan
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belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan

siswa untuk belajar.  Suprihatiningrum (2013: 297) bahan ajar adalah materi atau

isi yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik melalui kegiatan

pembelajaran. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai media yang dpaat

menghantarkan siswa pada pencapaian tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan alat

yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta

didik guna untuk tercapainya tujuan pembelajaran.

2. Jenis-Jenis Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memiliki beragam

jenis sesuai dengan penggunaannya, pengemasannya, cara penggunaannya dan

berdasarkan sifatnya seperti yang dikemukakan oleh Hakiim (2009: 118) bahwa

bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Bahan ajar utama, yaitu bahan ajar pokok yang menjadi rujukan wajib
dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran, seperti buku teks,
modul, hand out, dan materi-materi panduan lainnya (LKPD).

2) Bahan ajar penunjang, yaitu bahan ajar yang keberadaannya sebagai
pelengkap, seperti buku bacaan, majalah, program video, leaflet,
poster, komik instruksional.

Menurut Amri (2013: 95-104) jenis-jenis bahan ajar berdasarkan pengemasannya

dapat dibedakan menjadi: (a) buku teks pelajaran, (b) modul pembelajaran, (c)

diktat, (d) LKPD, (e) petunjuk praktikum, (f) handout. Selanjutnya menurut

Prastowo (2015: 40-47) bahan ajar dapat dikelompokkan berdasarkan:
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1) Bentuk bahan ajar, meliputi: (1) bahan ajar cetak, contoh: handout, buku,

modul, lembar kegiatan peserta didik, brosur leaflet, wall chart, foto/gambar,

model atau maket, (2) bahan ajar dengar, contoh: kaset, radio, piringan hitam,

dan compact disk audio, (3) bahan ajar pandang dengar (audio visual),

contoh: video, compact disk, dan film, (4) bahan ajar interaktif, contoh

compact disk interaktif.

2) Cara kerja bahan ajar meliputi: (1) bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan,

contoh: foto, diagram, display, model, (2) bahan ajar yang dapat

diproyeksikan, contoh: slide, filmstrips, overhead transparancies, dan

proyeksi, (3) bahan ajar audio, contoh: kaset, CD, flash disk, dan sebagainya.

3) Sifat bahan ajar meliputi: (1) bahan ajar berbasis cetak, contoh: buku, pamflet,

panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja, (2) bahan ajar

berbasis teknologi, contoh: audio cassette, siaran radio, siaran televise, (3)

bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Contoh: kit sains,

lembar observasi dan lembar wawancara.

Menurut Hamdani (2011: 122) bahan ajar dapat diklasifikasikan menjadi: a)

petunjuk belajar, b) kompetensi yang akan dicapai, c) konten atau isi materi

pelajaran, d) informasi pendukung, e) latihan-latihan, f) petunjuk kerja, dapat

berupa lembar kerja, g) evaluasi, h) respon atau balikan terhadap hasil evaluasi.

Menurut Majid (2013: 174) bahan ajar dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan ajar cetak (handout, buku, modul, lembar kegiatan peserta didik,

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.

2) Bahan ajar dengar (kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk)
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3) Bahan ajar pandang dengar (video, compact disk, film)

4) Bahan ajar interaktif (compact disk interaktif)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lembar kegiatan peserta

didik merupakan dalah satu bagian dari bahan ajar cetak yang dapat digunakan

sebagai panduan peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar guna

tercapainya tujuan pembelajaran.

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik

a. Pengertian Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

Lembar kegiatan peserta didik menurut Prastowo (2011: 204) LKPD didefinisikan

sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi,

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai.

Lembar kegiatan peserta didik merupakan suatu sarana untuk memudahkan proses

belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi antara guru dan siswa.

Menurut Widjajanti (2008: 1) lembar kegiatan peserta didik merupakan salah satu

sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam

kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan

seseuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.

Menurut Poppy (2009: 2) lembar kegiatan peserta didik adalah lembar-lembar

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya

berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lembar kegiatan peserta

didik merupakan sumber belajar berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas atau

latihan-latihan yang di susun dengan tujuan untuk mempermudah siswa belajar

memahami konsep, yang dapat dikerjakan secara mandiri atau berkelompok yang

digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar (KD)

yang akan dicapai.

b. Langkah-Langkah Pembuatan Lembar Kegiatan Peserta Didik

Poppy (2009: 12) langkah-langkah untuk mengembangkan lembar kerja peserta

didik dapat dilakukan dengan cara yaitu:

a) Mengkaji materi yang akan dipelajari peserta didik yaitu dari kompetensi

dasar, indikator hasil belajar.

b) Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada

saat pembelajaran tersebut.

c) Menentukan bentuk lembar kegiatan peserta didik sesuai dengan materi yang

akan dipelajari.

d) Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada lembar kegiatan peserta

didik sesuai dengan keterampilan proses yang akan dikembangkan.

e) Mengubah rancangan menjadi lembar kegiatan peserta didik dengan tata letak

yang menarik, mudah dibaca dan digunakan.

f) Menguji coba lembar kegiatan peserta didik untuk melihat kekurangan-

kekurangannya.

g) Merevisi kembali lembar kegiatan peserta didik.
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Menurut Rufaida (2009: 23) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan

lembar kegiatan peserta didik diantaranya:

a) Dari segi penyajian materi

1. Judul lembar kegiatan peserta didik harus sesuai dengan materinya.

2. Materi sesuai dengan perkembangan anak.

3. Materi disajikan secara sistematis dan logis.

4. Materi disajikan secara sederhana dan jelas.

5. Menunjang keterlibatan dan kemampuan peserta didik untuk ikut aktif.

b) Dari segi tampilan

1. Penyajian sederhana, jelas dan mudah dipahami.

2. Gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya.

3. Tata letak gambar, instruksi, pertanyaan harus jelas.

4. Mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir.

c. Tujuan Penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik

Kegiatan penyusunan suatu lembar kegiatan siswa tentunya  memiliki tujuan agar

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Menurut Amri (2013: 101-104) guru dalam

mengemas LKPD memiliki tujuan yaitu: (a) LKPD membantu siswa menemukan

konsep, dalam hal ini LKPD lebih menengahkan terlebih dahulu suatu fenomena

yang bersifat konkret, sederhana dan berkaitan dengan konsep yang akan

dipelajari; (b) LKPD membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan

berbagai konsep yang telah ditemukan; (c) LKPD berfungsi sebagai penuntun
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belajar; (d) LKPD yang berfungsi sebagai penguatan; (e) LKPD sebagai petunjuk

praktikum.

Guru yang memilih untuk menggunakan LKPD dalam pembelajaran apalagi yang

menyusun sendiri perlu memperhatikan banyak hal. Pemilihan LKPD ini harus

sesuai dengan fungsi dan tujuan penyusunan dan pembuatan Lembar Kegiatan

peserta didik (LKPD). Prastowo (2013: 205) menyebutkan bahwa tujuan

penyusunan LKPD dalam pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun
lebih mengaktifkan peserta didik.

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk
memahami materi yang diberikan.

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

Tujuan penyusunan LKPD menurut Prastowo (2011: 223) adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator

serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum

yang berlaku.

2. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan penyusunan LKPD memiliki

tujuan untuk mempermudah siswa dalam belajar, memahami konsep, memahami

materi, dapat melatih kemandirian belajar siswa dan dapat menuntun siswa untuk

giat belajar serta dapat memberikan penguatan kepada siswa dalam memahami

materi pelajaran.
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d. Syarat-Syarat Penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

Keberadaan LKPD member pengaruh yang cukup besar dalam proses belajar

mengajar. Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41) LKPD harus memenuhi

berbgaai persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik.

1) Syarat-syarat Didaktik Penyusunan LKPD

Mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat universal dapat digunakan

dengan baik untuk peserta didik yang lamban atau yang pandai. Lembar

kegiatan peserta didik lebih menekankan pada proses untuk menemukan

konsep, dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus meliputi

berbagai media dan kegiatan peserta didik. Lembar kegiatan peserta didik

diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan komunikasi

social, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar yang dialami

peserta didik ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik.

2) Syarat konstruksi

Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat,

kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD. Syarat-syarat

konstruksi tersebut yaitu:

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak.

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas.

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan

anak.

d) Hindari pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan dianjurkan

merupakan isian atau jawaban yang didapat dari hasil pengolahan
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informasi, bukan mengambil dari perbendaharaan pengetahuan yang tak

terbatas.

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan

peserta didik.

f) Menyediakan ruangan yang cukup untuk member keleluasaan pada peserta

didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKPD. Memberkan

bingkai di mana anak harus menuliskan jawaban atau emnggambar sesuai

dengan yang dieprintahkan. Hal ini memudahkan guru untuk memeriksa

hasil kerja peserta didik.

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat yang panjang

tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. Namun kalimat yang terlalu

pendek juga dapat mengundang pertanyaan.

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.

i) Dapat digunakan oleh peserta didik, baik yang lamban maupun yang

pandai.

j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi.

k) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Misalnya,

kelas, nama, dan topik.

3) Syarat teknis

Syarat teknis menekankan penyajian LKPD, yaitu berupa tulisan, gambar dan

penampilannya dalam LKPD.

a) Tulisan

1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi.
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2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa

yang diberi garis bawah.

3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam satu

baris.

4) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar

serasi.

b) Gambar

Gambar yang baik untuk LKPD adalah gambar yang dapat menyampaikan

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD.

c) Penampilan

Penampilan sangat penting dalam LKPD. Anak pertama-tama akan tertarik

pada penampilan bukan isinya.

Dilihat dari segi format, menurut Prastowo (2014: 208) LKPD memuat setidaknya

delapan unsur yaitu (1) judul, (2) kompetensi dasar yang akan dicapai, (3) waktu

penyelesaian, (4) alat dan bahan yag diperlukan untuk menyelesaikan tugas, (5)

informasi singkat, (6) langkah kerja, (7) tugas yang harus dikerjakan, dan (8)

laporan kegiatan.

D. Metode Pembelajaran

1. Pengertian Metode Pembelajaran

Dalam kegiatan pembelajaran diperlukan suatu metode pembelajaran. Metode

merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan

tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontradiksi dan kesemuanya itu
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didasarkan pada pendekatan terpilih. Kalau pendekatan bersifat aksiomatik,

metode bersifat prosedural. Didalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak

metode.

Menurut Sanjaya (2008: 147) metode adalah cara yang digunakan untuk

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Menurut Ginting (2008: 42)

metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam

memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan

sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar.

Menurut Ahmadi & Prasetya  (2005: 52) metode pembelajaran adalah teknik

penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran

kepada murid didalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar

materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan

baik.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian metode pembelajaran di atas

dapat disimpulkan bahwa merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan

untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar,

metode sangat diperlukan oleh guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menguasai metode mengajar merupakan

keniscayaan, sebab seorang guru tidak akan dapat mengajar dengan baik apabila

ia tidak menguasai metode secara tepat.
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2. Ciri-ciri Metode Pembelajaran

Banyak metode yang bisa dipilih oleh seorang guru dalam kegiatan belajar

mengajar, oleh karena itu setiap guru yang akan mengajar diharapkan untuk

memilih metode yang baik, karena baik dan tidaknya suatu metode yang akan

digunakan dalam proses belajar menagajar terletak pada ketepatan memilih suatu

metode sesuai dengan tuntutan proses belajar mengajar.

Menurut Abidin (2012: 73) ciri utama metode pembelajaran adalah:

adanya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara prosedural.
Berdasarkan ciri ini, ceramah, penugasan, diskusi, dan beberapa cara
menyampaikan materi lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai metode
tetapi dikategorikan teknik pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan bahwa ceramah, penugasan, diskusi dan beberapa cara
menyampaikan materi lainnya tidak memiliki prosedur tahapan yang
jelas. Ini hanya cara guru menyampaikan materi secara
implementasional langsung didalam kelas.

Guna lebih memahami karakteristik metode, berikut ini dikemukakan ciri khas

metode berdasarkan pandangan Brown dkk (2001) dalam Abidin (2012: 73):

a. Metode bersifat prosedural yakni menggambarkan langkah-langkah

menyeluruh tentang proses pembelajaran.

b. Metode diturunkan dari pendekatan tertentu.

c. Tidak dapat diamati dengan hanya melihat guru mengajar atau menyampaikan

materi.

d. Ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara luas.

e. Dalam satu kali proses pembelajaran, hanya terdapat satu metode.

f. Implementasi metode didalam kelas dapat dilakukan dengan menggunakan

berbagai teknik pembelajaran.
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Selain itu menurut Fathurrohman & Sutikno (2007: 56) adapun ciri-ciri metode

yang baik untuk proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:

a. Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid

dan materi.

b. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan

murid pada kemampuan praktis.

c. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi.

d. Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatukan pendapat.

e. Mempu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam

keseluruhan proses pembelajaran.

Sedangkan menurut Ahmadi & Prasetya (2005: 53) dalam penggunaan suatu

metode pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:

a. Metode yang digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat atau gairah

belajar murid.

b. Metode yang digunkaan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian

murid.

c. Metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk

mewujudkan hasil karya.

d. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih

lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi.

e. Metode yang digunakan dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri

dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi.
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f. Metode yang digunakan dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas

dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan.

g. Metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai

serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang

baik dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa karakteristik diatas, metode pembelajaran jelaslah bukan

cara guru menyampaikan materi melainkan sebuah prosedur yang mengatur

seluruh tahapan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa metode akan

menggambarkan aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan siswa selama proses

pembelajaran. Selain itu, bahwa suatu metode yang akan digunakan dalam proses

belajar mengajar bisa dikatakan baik jika metode itu bisa mengembangkan potensi

peserta didik.

3. Prinsip-Prinsip Penentuan Metode Pembelajaran

Proses belajar mengajar guru dalam menentukan metode hendaknya tidak asal

pakai, guru dalam menentukan metode harus melalui seleksi yang sesuai dengan

perumusan tujuan pembelajaran. Metode apapun yang dipilih dalam kegiatan

belajar mengajar hendaklah memperhatikan ketepatan (efektifitas) metode

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Menurut Ginting (2008: 82) Ketika seorang guru dalam memilih metode

pembelajaran untuk digunakan dalam praktik mengajar, maka harus

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
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1. Tidak ada metode yang paling unggul karena semua metode mempunyai

karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kelemahan serta keunggulannya

masing-masing.

2. Setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu

dan tidak sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya.

3. Setiap komptensi memiliki karakteristik yang umum maupun yang spesifik

sehingga pembelajaran suatu kompetensi membutuhkan metode tertentu yang

mungkin tidak sama dengan kompetensi yang lain.

4. Setiap siswa memiliki sensitifitas berbeda terhadap metode pembelajaran.

5. Setiap siswa memiliki bekal perilaku yang berbeda serta tingkat kecerdasan

yang berbeda pula.

6. Setiap materi pembelajran membutuhkan waktu dan sarana yang berbeda,

7. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan fasilitas lainnya yang lengkap.

8. Setiap guru memiliki kemampuan dan sikap yang berbeda dalam menerapkan

suatu metode pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam memilih metode pembelajaran

sangatlah penting guna terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar yang

efisien dan menyenangkan serta tercapainya tujuan dari proses belajar mengajar

tersebut. Berdasarkan penjelasan metode pembelajaran di atas maka di pilih

metode guide reading untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
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4. Metode Guide Reading

1) Pengertian Metode Guide Reading

Kegiatan belajar mengajar dalam mengkaji materi, sering kali terdapat kejadian

bahwa materi tidak dapat diselesaikan didalam kelas dan harus diselesaikan diluar

kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Keadaan seperti ini

metode guide reading ini dapat digunakan secara optimal. Guide Reading terdiri

dari 2 kata yaitu guide dan reading, berdasarkan kamus Inggeris guide adalah

penuntun/pedoman, sedangkan reading membaca atau melihat catatan. Jadi guide

reading adalah bacaan terbimbing.

Menurut Abidin (2012: 90), metode guide reading adalah metode pembelajaran

terbimbing untuk membantu siswa dalam menggunakan strategi belajar membaca

secara mandiri. Menurut Ismail (2008: 82), metode Guide Reading merupakan

metode pembelajaran yang menggunakan suatu panduan baku. Metode guide

reading dilaksanakan dengan cara memilih materi yang akan dipelajari pada hari

itu, lalu guru membuat daftar pertanyaan sebanyak mungkin berdasarkan materi

yang akan dipelajari. Pengertian guide reading menurut Binnafesah, Shahd dan

Mclaughlin (2014: 557) menyatakan bahwa pemahaman bacaan merupakan

keterampilan yang sangat penting bagi siswa untuk mencapai keberhasilan

akademis di kehidupan masa depan.

Menurut Zaini (2008: 8), metode guide reading adalah bentuk metode

pembelajaran yang mengarah pada penyampaian materi secara optimal karena

banyaknya materi yang harus diselesaikan dengan lebih banyak melibatkan
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kegiatan membaca siswa melalui bimbingan berbentuk kisi-kisi. Adapun menurut

Rasinski (2012: 1) bahwa pemahaman bacaan merupakan sebuah kemahiran yang

dibutuhkan untuk menjadi pembaca yang baik. Pemahaman bacaan merupakan

alternatif untuk keberhasilan membaca siswa, dan merupakan intruksi efektif

dalam membaca.

Jadi yang dimaksud dengan metode guide reading tersebut dapat disimpulkan

bahwa metode guide reading merupakan metode yang digunakan untuk

menyampaikan materi berupa teks bacaan, guna untuk memandu peserta didik

dalam kegiatan membaca teks yang telah disiapkan oleh guru sesuai dengan KI

dan KD yang diajarkan sehingga dapat membantu peserta didik fokus dalam

memahami materi pokok.

2) Tujuan Metode Guide Reading

Sesuai dengan namanya metode guide reading ini di sebut juga dengan membaca

terbimbing, guru menjadi pengamat atau fasilitator. Kegiatan dalam metode guide

reading semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru

mengajukan pertanyaan yang meminta siswa menjawab dengan kritis, bukan

sekedar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang

penting dilakukan di kelas. Adapun tujuan metode guide reading menurut Abidin

(2012: 90) adalah :

Metode Guide Reading bertujuan untuk melatih para siswa untuk mejadi
pembelajar mandiri aktif (active learners), lebih fokus pada persoalan
yang dihadapi dan tentunya membuat para siswa tidak bosan dalam
menempuh pembelajaran membaca. Metode Guide Reading juga sangat
efektif, variatif dan mampu memacu krativitas guru dan siswa.
Pembelajaran dikelas menjadi lebih menyenangkan dan lebih berkesan.
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Menurut Ismail (2008: 82) tujuan metode guide reading adalah membantu peserta

didik fokus dalam memahami suatu materi pokok. Metode guide reading ini lebih

mengedepankan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah dan melaporkan

informasi dan sumber belajar. Proses pembelajaran dalam suasana menyenangkan

dan paling utama adalah para siswa bisa lebih fokus pada materi pokok karena

mereka secara langsung dibimbing dengan daftar pertanyaan yang telah diberikan

oleh guru, sehingga proses pembelajaran jelas akan lebih efektif dan efisien.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guide reading memiliki tujuan

yaitu melatih peserta didik untuk memaknai bacaan, melatih dan meningkatkan

pembelajaran menjadi aktif, lebih fokus pada persoalan yang di hadapi mampu

mengarah pada efektif, variatif dan mampu memacu kreatifitas guru dan peserta

didik.

3) Langkah-Langkah Metode Guide Reading

Pembelajaran menggunakan metode guide reading, dalam penerapannya memiliki

sebuah komponen langkah agar mapu mencapai hasil belajar yang maksimal maka

dibutuhkan sebuah langkah-langkah metode guide reading. Menurut Abidin

(2012: 90) langkah-langkah metode ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap prabaca:
1) Memilih buku
2) Memperkenalkan buku
3) Buatlah prediksi
4) Membangkitkan skemata anak
5) Papan informasi

b. Tahap membaca:
1) Membaca pelan (lirih) halaman pertama
2) Memberikan dan menyusun ulang prediksi
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3) Meneruskan membaca memprediksi.
c. Tahap pascabaca:

1) Mendiskusikan cerita
2) Membaca prediksi
3) Membuat daftar kosakata.

Menurut Zaini (2008: 8) langkah-langkah metode guide reading adalah:

1) Tentukan bacaan yang akan dipelajari

2) Buat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik atau kisi-

kisi dan boleh juga bagan atau skema yang dapat diisi oleh mereka dari bahan

bacaan yang telah dipilih tadi.

3) Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta

didik.

4) Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan menggunakan

pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktivitas ini sehingga tidak akan

memakan waktu yang berlebihan.

5) Bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan menanyakan jawaban kepada

peserta didik.

6) Diakhir pelajaran beri ulasan secukupnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam

pembelajaran Guide Reading ada tiga tahap, yaitu tahap prabaca, tahap membaca

dan tahap pascabaca. Guru menyiapkan terlebih dahulu bahan bacaan yang akan

di pelajari, kemudian guru menyiapkan pertanyaan. Guru menugaskan peserta

didik untuk mempelajari bahan bacaan tersebut, guru melakukan tanya jawab

dengan peserta didik, pada akhir pembelajaran guru memberi ulasan atau
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penjelasan secukupnya, dan yang terakhir adalah guru melakukan kesimpulan,

klarifikasi dan tindak lanjut.

4) Kelebihan dan Kelemahan Metode Guide Reading

Metode guide reading adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan

materi berupa bacaan. Hal ini dilakukan untuk membantu peserta didik lebih

mudah dan terfokus dalam memahami suatu materi pokok. Metode guide reading

memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Suwardi (2007: 67) yaitu:

1. Kelebihan

a) Guru dapat menguasai sejauh mana peserta didik memahami materi pokok

yang disampaikan.

b) Siswa aktif dalam membaca.

c) Siswa berlomba dan berani mengajukan pertanyaan pada guru.

d) Aspek kognitif siswa berkembang.

e) Metode guide reading di anggap sangat efektif apabila materi pelajaran

yang harus di kuasi oleh siswa cukup luas, sementara itu waktu yang di

miliki untuk belajar terbatas.

f) Metode pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran

kelas yang besar.

g) Memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan sebab

metode guide reading mengharuskan peserta didik mempertanggung

jawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakan.



62

2. Kelemahan

a) Bagi siswa yang lamban dalam membaca tentunya akan tertinggal

sehingga kesenjangan kemampuan siswa masih tinggi.

b) Guru harus menyiapkan lembar bacaan dan lembar pertanyaan.

c) Bagi siswa yang takut bertanya maupun menjawab pertanyaan akan

semakin ketinggalan dalam pencapaian kriteria ketuntasan minimal.

d) Sulit memberikan tugas karena perbedaan individual anak dalam

kemampuan minat dan bakat.

E. Kajian/Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan dan mendukung penelitian

pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ortlieb (2013: 149), kajian yang relevan dalam

penelitian ini adalah kajian teori tentang guide reading, pemahaman bacaan

antisipatif terlibat peserta didik dalam sub skills seperti membuat prediksi,

koneksi, dan membuat pertanyaan. Guide reading merupakan panduan

membaca sebagai meta-strategi unik karena sangat efektif diberbagai struktur

teks. Selain pemodelan strategi mengajar guru, siswa dapat terlibat dalam

pembelajaran dengan menjawab pertanyaan pada panduan membaca

berpasangan. Fase pelaksanaan panduan membaca antisipatif yang diperlukan

untuk mempromosikan strategi membaca. Meskipun awalnya dibuat untuk

digunakan dikelas-kelas menengah, panduan membaca telah menjadi

perlengkapan dalam banyak ruang di SD menuju kemajuan konten

pembelajaran dan hasil tes.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Filičková (2014: 301), kajian yang relevan

dalam penelitian ini adalah kajian teori tentang pemahaman membaca

dipahami sebagai proses memperoleh keterampilan penting, mewakili proses

kunci dalam pendidikan formal. Membaca secara umum didefinisikan sebagai

proses yang komplekx kognitif untuk membangun atau memperoleh makna

(bacaan). Model membaca didrikan pada urutan pembacaan individu sub-

keterampilan yang diakuisisi. Sebaliknya dengan model top-down yang

menjelaskan bagaimana seorang anak memahami apa yang dibaca, model

bottom-up digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang anak dapat

menerjemahkan teks. Dalam model bottom-up, pembaca dimulai dengan

menganalisis unit terkecil dari apa yang dibaca dan kemudian mulai tingkat

yang lebih tinggi pengolahan (menentukan makna teks). Membaca

pemahaman sangat tergantung pada pengenalan kata terampil menurut

Kendeou, Savage & Van den Broek (dalam  Filičková, 2014: 302), kefasihan

membaca lisan, kosa kata berkembang dengan baik dan keterlibatan aktif

dengan teks menurut Hank et al (dalam  Filičková, 2014: 302).

3. Penelitian Nooh dan Mc Pherson (2013: 333), kajian yang relevan dalam

penelitian ini adalah kajian teori tentang panduan membaca (Guide Reading)

sekolah umum Saudi Arabian (sekolah negeri di Amerika

Kingdom) menggunakan pembaca basal standar untuk mengajar siswa asli

dalam membaca. Para siswa yang pertama dibuat untuk belajar membaca, dan

kemudian untuk memahami. Guru di Arab Saudi menggunakan basal yang

samadengan siswa dalam peroses membaca, menutupi teks dan latihan yang

sama, dan mengikuti ajaran pendekatan yang sama. Pemahaman membaca



64

yang dapat meningkatkan kompetensi seseorang dalam membangun makna

dari teks bacaan. Pendekatan komunikatif untuk pengajaran bahasa dan

pembelajaran telah memberikan instruktur pemahaman yang berbeda tentang

peran membaca di kelas bahasa dan jenis teks yang dapat digunakan dalam

instruksi. Hal ini karena instruksi dalam membaca dan membaca praktik

dipandang sebagai bagian penting dari pengajaran bahasa pada setiap tingkat.

4. Penelitian Hermida (2009: 24) dengan judul kajian yang relevan dalam

penelitian ini adalah kajian teori mengenai guide reading, yang dikemukakan

bahwa pemahaman bacaan membantu siswa menavigasi melalui teks dan

untuk membantu mereka fokus pada isu-isu fundamental masing-masing teks.

Mampu menjelaskan relevansi dan tujuan membaca, sehingga mendorong

siswa untuk bertanya mengapa perlu membaca teks yang diberikan, apa yang

siswa dapatkan setelah membaca teks tersebut. Tujuan dari kegiatan membaca

adalah mereka mampu mengevaluasi, menilai, membandingkan, dan

mensintesis informasi dari teks bacaan. Kemudian siswa melakukan

presentasi.

5. Penelitian Armadi (2015: 84) kajian yang relevan dalam penelitian ini adalah

kajian teori mengenai LKS, bahwa LKS atau lembar kegiatan siswa mrupakan

buku panduan untuk siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam materi-

materi yang telah diterimanya. Disini peran LKS sangat membantu untuk

mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu

masalah yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.

Menurut Trianto (dalam Armadi, 2015: 84) LKS dapat berupa panduan untuk
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melatih pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan pelatihan dan demonstrasi.

6. Penelitian Lee (2014: 96) dengan judul kajian yang relevan dalam penelitian

ini adalah kajian teori mengenai LKS, bahwa lembar kerja dapat berguna

dalam hal prestasi akademik. Misalnya, sebagai penunjang untuk buku teks,

lembar kerja dapat digunakan untuk menambah informasi untuk kelas tertentu.

Selain itu, lembar keraj dapat digunakan siswa untuk mengkonstruksi

pengetahuan.

7. Penelitian Mellyani F, dan Mitarlis (2015: 363) kajian yang relevan dalam

penelitian ini adalah kajian teori mengenai LKS, bahwa salah satu media

pembelajaran yang dirasakan dapat membantu siswa dan guru dalam proses

pembelajaran adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah media

cetak dalam bentuk buku dan berisi materi visual. Lembar kerja siswa adalah

media pembelajaran yang dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam

kegiatan pembelajaran.

8. Penelitian yang dilakukan oleh TÖMAN,.dkk (2013: 174) kajian yang relevan

dengan penelitian ini adalah kajian teori mengenai LKS, lembar kerja yang

terdiri dari bahan kegiatan individu siswa yang dilakukan pada saat belajar

topic dan juga memungkinkan siswa untuk mengambil tanggung jawab untuk

pembelajaran mereka sendiri dengan langkah-langkah dan proses yang

diberikan terkait dengan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang relevan bahwa LKPD dan

metode guide reading diharapkan dapat menjadikan proses pembelajaran yang
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lebih baik, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan

mengembangkan LKPD berbasis metode guide reading yang efektif, produk ini

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik, sehingga

produk LKPD yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi peserta didik kelas III di

sekolah dasar.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Penggunaan metode pembelajaran pada saat proses pembelajaran sangatlah

penrting untuk itu guru harus menerapkan suatu metode pembelajaran dan juga

guru harus mempersiapkan media bantu seperti, buku cetak serta LKPD yang

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Seperti yang dijelaskan di bab

sebelumnya dimna diketahui peneliti melakukan penelitian di kelas III SD Gugus

Buana Sakti kecamatan Batanghari.

Peneliti disini melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui bagaimana

kegiatan belajar mengajar, serta untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil belajar

peserta didik kelas III SD Gugus Buana Sakti. Kerangka pikir penelitian ini

berupa input, process, dan output. Input dari penelitian ini adalah LKPD yang

dikembangkan berupa latihan, pemahaman membaca siswa yang masih rendah.

Process berkaitan dengan masalah kegiatan pembelajaran yang belum

menggunakann LKPD sebagai bahan ajar maka peneliti akan mengembangkan

LKPD, yang berisi lembaran-lembaran kertas, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, latihan untuk mempermudah siswa belajar memahami sebuah
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bacaan, memahami konsep, membantu siswa berinteraksi dengan materi, melatih

kemandirian belajar peserta didik. Merujuk dari penelitian yang relevan, bahwa

lembar kegiatan peserta didik sangat diperluakan dalam kegiatan pembelajara.

Menurut Lee (2014: 96) bahwa lembar kerja dapat berguna dalam hal prestasi

akademik. Selain itu, lembar kerja dapat digunakan peserta didik untuk

mengkonstruksi pengetahuan. Lembar kegiatan peserta didik menurut Mellyani

dan Mitarlis (2015: 363) bahwa salah satu media pembelajaran yang dirasakan

dapat membantu peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran adalah lembar

kerja siswa. Masalah hasil belajar siswa yang masih rendah diharapkan dapat di

atasi dengan menggunakan LKPD berbasis metode guide reading yang

diharapkan dapat menjadikan peserta didik aktif serta dapat memotivasi peserta

didik untuk gemar membaca dan mampu memahami makna bacaan guna

menambah wawasan atau pengetahuan peserta didik itu sendiri.

Pemahaman bacaan sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Memahami

setiap bacaan mampu memberikan pengetahuan baru bagi peserta didik. Hal ini

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Filickova (2014: 301) pemahaman

membaca dipahami sebagai proses memperoleh keterampilan penting, mewakili

proses kunci dalam pendidikan formal. Selain itu pemahamna membaca

merupakan proses kognitif yang kompleks untuk memperoleh pengetahuan.

Sedangkan menurut Zhao (dalam Nooh dan Mc Pherson (2013: 359) bahwa

pemahaman membaca memungkinkan dapat meningkatkan kompetensi seseorang

dalam membangun makna dari sepotong teks. Langkah-langkah pelaksanaan
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pembelajaran, yaitu: (1) Tahap prabaca: Memilih buku, memperkenalkan buku,

membuat prediksi, membangkitkan skemata anak, papan informasi. (2) Tahap

membaca: Membaca pelan (lirih) halaman pertama, memberikan dan menyusun

ulang prediksi, meneruskan membaca memprediksi. (3) Tahap pasca baca:

Mendiskusikan cerita, membaca prediksi, membuat daftar kosakata.

Output yang diharapkan adalah produk LKPD berbasis metode guide reading

yang efektif dan hasil belajar siswa yang meningkat. Kerangka penelitian dapat

dilihat pada gambar berikut:

Input

process

Output

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Masih banyak kendala yang ditemui dalam proses belajar mengajar, seperti

belum tersedianya LKPD yang mendukung proses belajar mengajar,

rendahnya pemahaman siswa memaknai bacaan, hasil belajar peserta didik

rendah.

Implementasi guide

reading

LKPD yang berbasis

metode guide reading

Mengembangkan LKPD berbasis

metode Guide Reading

A. LKPD berbasis metode Guide Reading
B. Siswa mampu memaknai teks bacaan
C. Hasil belajar meningkat dengan memenuhi KKM yang

ditentukan.
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah:

Ho= tidak ada perbedaan peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah

menggunakan LKPD berbasis metode guide reading.

Adapun hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah:

Ha= ada peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan

pengembangan LKPD berbasis metode guide reading.

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang

dikemukakan, artinya hipotesis alternatif akan diterima atau ditolak. Hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang hendak dicapai dan

dipecahkan. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang mungkin benar atau justru

mungkin salah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan N-Gain.

Nilai tes dianalisis dengan uji statistika untuk menentukan ada tidaknya

peningkatan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test setelah kelompok

tersebut diberi pembelajaran menggunakan metode guide reading.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, yaitu research and development atau penelitian

pengembangan. Pada penelitian pengembangan ini dikembangkan LKPD kelas III

SD berbasis metode guide reading. Langkah-langkah penelitian pengembangan

dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian R & D
(sumber: Sugiyono, 2011: 298)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan langkah-langkah penelitian

pengembangan LKPD berbasis metode guide reading kelas III SD sebagai

berikut:

Pengumpulan

Data

Desain

Produk

Validasi

Desain

Potensi dan

Masalah

Uji Coba

Pemakaian

Diperluas

Revisi Produk
Uji Coba

Produk

Terbatas

Revisi

Desain

Revisi Produk Produksi Masal
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1. Potensi dan Masalah

Tahap ini dilakukan survey pra penelitian yang ada di Gugus Buana Sakti

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil wawancara

bahwa di Gugus Buana Sakti terdiri atas 5 sekolah dasar, untuk lebih jelasnya

anggota SD Gugus Buana Sakti dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kelompok SD Gugus Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur

No Nama Sekolah Ket
1 SDN 1 Buana Sakti Inti
2 SDN 2 Buana Sakti Imbas
3 SDN 3 Buana Sakti Imbas
4 SDN 4 Buana Sakti Imbas
5 SDN 2 Rejo Agung Imbas

Keadaan geografis di setiap sekolah yang ada di SD Gugus Buana Sakti cukup

strategis, karena dapat di jangkau oleh peserta didik dengan menggunakan sepeda

atau jalan kaki. Karakteristik belajar peserta didik di SD Gugus Buana Sakti

merupakan siswa yang mudah lupa dalam menghafal konsep materi dan siswa

juga mudah lupa apabila guru menjelaskan materi pembelajaran.

Keadaan bangunan cukup baik, jumlah ruang kelas dan guru cukup memadai.

Kendala atau masalah yang di hadapi dalam proses pembelajaran di kelas III SD

adalah kurangnya sumber belajar, belum tersedia lembar kegiatan peserta didik,

pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher center), kurangnya pemahaman

membaca siswa, siswa hanya diajarkan untuk lancar dalam membaca saja, tetapi

tidak diajarkan untuk memahami makna yang terkandung dalam bacaaan tersebut.

Banyak peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai KKM yang
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ditentukan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti ingin membuat sebuah

LKPD yang dapat membantu peserta didik untuk dapat memahami atau memaknai

bacaan.

2. Mengumpulkan Informasi

Tahap selanjutnya adalah peneliti mengumpulkan data tentang keadaan siswa

SDN 1 Buana Sakti, SDN 3 Buana Sakti dan SDN 4 Buana Sakti, peneliti

melakukan analisis kebutuhan LKPD yang dapat digunakan dan sesuai dengan

keadaan siswa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman siswa baik

kelompok maupun individu.

Tahap ini peneliti menyusun secara sistematis materi-materi yang akan diajarkan

dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pengembangan LKPD berbasis

metode guide reading kelas III SD, melakukan perumusan indikator pembelajaran

yang harus dicapai oleh peserta didik berdasarkan kurikulum yaitu Kompetensi

Inti dan Kompetensi Dasar.

3. Desain Produk

Desain produk yang akan di buat adalah pengembangan LKPD berbasis metode

guide reading kelas III SD.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan

produk LKPD kelas III SD berbasis metode guide reading secara rasional akan
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lebih efektif digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar guna untuk

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain validasi desain produk LKPD berbasis

metode guide reading juga dilakukan validasi instrument. Setelah dilakukan

penyusunan instrument, maka dilakukan validasi ahli untuk mengetahui validitas

isi dan uji coba di sekolah untuk mengetahui validitas empiris dari instrument

yang digunakan dalam penelitian. Sebelum instrument digunakan maka dilakukan

uji validitas dan reliabilitas.

5. Perbaikan Desain

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh para ahli terhadap desain produk

maka akan di ketahui kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu

dilakukan perbaikan desain sehingga produk menjadi lebih baik dan layak untuk

diujicobakan.

6. Uji Coba Produk Terbatas

Uji coba produk dilakukan setelah desain produk di validasi atau disebut

prototype, uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas. Pengujian ini

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah prototype yang

dihasilkan lebih efektif dan efisien.

7. Revisi Produk

Pengujian produk pada sampel terbatas menunujukkan produk terbaru

menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kinerja lama perbedaannya

cukup signifikan. Berdasarkan hasil uji coba produk terbatas tersebut kemudian
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diperbaiki kekurangannya agar penggunaan desain produk baru lebih efektif dan

efisien.

8. Uji Coba Pemakaian Diperluas

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi maka

selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam

kondisi nyata dan lingkup yang lebih luas.

9. Revisi Produk

Revisi produk dilakukan apabila dalam kondisi nyata ternyata terdapat kelemahan

dan kekurangan.

10. Pembuatan Produk Masal

Pembuatan produk masal dilakukan apabila produk yang telah di uji coba

dinyatakan efektif dan layak untuk di produksi masal.

Pada penelitian ini, karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka penulis

membatasi langkah-langkah tahap penelitian ini hanya terbatas pada tahap satu

hingga tahap kedelapan.
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B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah siswa Kelas III SD di Gugus Buana Sakti

Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Gugus ini terdiri dari 5

Sekolah Dasar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Peserta Didik Kelas III SD Gugus Buana Sakti Kecamatan
Batanghari

No Nama Sekolah Kelas Jumlah
1 SDN 1 Buana Sakti III 21
2 SDN 2 Buana Sakti III 15
3 SDN 3 Buana Sakti III 19
4 SDN 4 Buana Sakti III 21
5 SDN 2 Rejo Agung III 21

Jumlah 97

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sample.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata,

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini

diambil dengan pertimbangan keterbatasan waktu peneliti, dana, dan tenaga

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar.

Berdasarkan teknik purposive sample, maka peneliti mengambil sampel kelas III

dari tiga sekolah. Kriteria yang digunakan dalam penentuan Sekolah Dasar yaitu

sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Maka SD yang di pilih oleh

peneliti untuk dijadikan sampel penelitian yaitu SDN 1 Buana Sakti, SDN 3

Buana Sakti, dan SDN 4 Buana Sakti. Karena karakteristik peserta didik kelas III

SD ini di anggap dapat mewakili peserta didik kelas III SD yang ada di Gugus

Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Berikut adalah



76

Sampel penelitian kelas III SDN 1 Buana Sakti, SDN 3 Buana Sakti dan SDN 4

Buana Sakti:

Tabel 3.3 Sampel Penelitian Kelas III SDN 1 Bunasakti, SDN 3 Buana Sakti, dan
SDN 4 Buana Sakti

Jenis
Kelamin

Kelas III SDN 1
Buana Sakti

Kelas III SDN 3
Buana Sakti

Kelas III SDN 4
Buana Sakti

Laki-laki 7 4 9
Perempuan 14 15 12
Jumlah 21 19 21

C. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Operasional

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan lembar kegiatan peserta

didik berbasis metode guide reading. Lembar kegiatan peserta didik

merupakan salah satu bahan ajar yang didalamnya terdapat lembaran-

lembaran soal dan ringkasan materi yang sesuai dengan KI dan KD yang

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar guna untuk mencapai tujuan

belajar.

Metode Guide Reading merupakan sebuah metode pembelajaran membaca

terbimbing yang digunakan untuk melatih peserta didik dalam memahami atau

memaknai bacaan sehingga peserta didik dapat fokus dalam memahami materi

pokok. Penilaian lembar kegiatan peserta didik ini menggunakan lembar

penilaian pemahaman membaca peserta didik yang diisi oleh guru dengan

skoring 1 (kurang baik), 2 (cukup baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik).
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b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar menggunakan lembar

kegiatan peserta didik yang akan di nilai meliputi ranah kognitif. Berdasarkan

hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan lembar kegiatan peserta

didik berbasis metode guide reading, maka akan di peroleh hasil keefektivan

pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis metode guide reading.

Hasil belajar kognitif menggunakan tes pilihan ganda dengan skor benar 1dan

skor salah 0.

D. Alat Pengumpul Data

Alat/insrumen yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lembar Penilaian LKPD

Lembar penilaian LKPD digunakan untuk menilai LKPD berbasis metode guide

reading berdasarkan pendapat para ahli (judgement experts). Kisi-kisi lembar

instrumen penilaian LKPD berbasis metode guide reading adalah sebagai berikut:

a. Kisi-kisi Instrumen Penilaian LKPD oleh Ahli Media

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Penilaian LKPD Oleh Ahli Media

No Aspek yang Dinilai Indikator
Jml
Item

1 Ketepatan LKPD di
lihat dari aspek
konstruksi

a) Ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat 3
b) Memperhatikan kemampuan peserta didik.

3

c) Memiliki manfaat dan tujuan.
2

2 Ketepatan LKPD di
lihat dari syarat
didaktik

a) LKPD dibuat secara universal. 3

b) LKPD mengajak peserta didik dalam proses
pembelajaran.

4

c) LKPD mengembangkan kemampuan peserta
didik dalam berkomunikasi

2

3 Keketepatan LKPD di
lihat dari aspek teknis.

a) Ketepatan penggunaan tulisan, gambar dan
penampilan LKPD. 7

b) Kemenarikan tata letak. 2

Jumlah 26
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b. Kisi – Kisi Instrumen Penilaian LKPD oleh Ahli Materi

Hal-hal yangdikupas dalam angket uji ahli materi ini meliputi: (1) ketepatan

LKPD dari segi materi, (2) ketepatan LKPD dari segi metode guide reading,

(3) ketepatan bahasa. Kisi – kisi instrumen penilaian LKPD oleh ahli materi

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penilaian LKPD Oleh Ahli Materi
No Aspek yang Dinilai Indikator Jml

Item
1 Ketepatan LKPD di

lihat dari segi materi
a) Cakupan materi 2
b) Kebenaran konsep 2

c) Penyajian materi 2

2 Ketepatan LKPD di
lihat dari kesesuaian
LKPD dengan
metode guide
reading

a) LKPD dilakukan secara berkolaborasi 3

b) LKPD memuat langkah-langkah  metode
guide reading

3

c) LKPD membangkitkan motivasi peserta
didik.

3

3 Bahasa a) Ketepatan bahasa. 2
b) Struktur kalimat 2

Jumlah 19

2. Lembar Tes Keterampilan Pemahaman Membaca

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adlaah tes tertulis buatan peneliti yang

telah disesuaikan dengan materi pembelajaran pada kompetensi dasar yang ingin

dicapai serta RPP yang digunakan ketika penelitian berlangsung. Instrumen yang

berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian

atau prestasi. Untuk mengukur kemampuan dasar antara lain dengan tes

intelegensi (IQ), tes minat, tes bakat, dan tes prestasi.



79

Tes keterampilan pemahaman membaca buatan peneliti ini digunakan untuk

mengukur pencapaian peserta didik mempelajari sesuatu, sehingga yang diukur

adalah pemahaman peserta didik tentang materi yang dipelajari sebelum dan

sesudah menggunakan LKPD berbasis metode guide reading. Adapun kriteria

yang dinilai dalam pemehaman membaca adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kisi-kisi Kriteria Penilaian Pemahaman Membaca

No Aspek yang dinilai Kriteria Jumlah

1 Pemahaman peserta
didik tentang materi
bacaan

1) Menentukan tema bacaan 3
2) Menyimpulkan isi bacaan 3
3) Menentukan ide pokok dalam satu

paragraph 4

Jumlah 10

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Non Tes

Teknik non tes merupakan prosedur atau cara untuk mengumpulkan data. Hasil

pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a) Wawancara

Data yang diperoleh dari wawancara kepada guru dan murid yaitu:

1) Untuk mengetahui materi pembelajaran mana yang dianggap sulit bagi

siswa. Kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran tema energi dan

perubahannya pada subtema energi alternatif untuk peserta didik kelas

III SD secara umum adalah mengetahui apa yang disebut energi

alternatif dan menambah wawasan atau pengetahuan tentang energi

alternatif.

2) Pada pembelajaran tema energi dan perubahannya pada subtema energi

alternatif penguasaan maetri peserta didik masih perlu terus
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ditingkatkan. Karena pembelajaran sebagai proses sehingga

peningkatan tidak boleh berhenti dan sampai hasil yang optimal.

b) Observasi Kelas

Kegiatan observasi/ pengamatan kelas dilaksanakan untuk mengetahui

permasalahan pelaksanaan pembelajaran terhadap penggunaan media yang

akan dijadikan untuk keamjuan pembelajaran. Hasil observasi dapat dilihat

pada tabel tentang hasil observasi pembelajaran.

Tabel 3.7 Hasil Observasi Pembelajaran
No Aspek yang diamati Ya Tidak
1 Penggunaan Media

a) Gambar
√ Pada kegiatan pembelajaran

guru mengguanakan media
papan tulis dan buku paket
saja

b) Buku paket √
c) LKPD
d) Poster

e) Peta
2 Penggunaan Metode

a) Ceramah
√ Metode yang digunakan

lebih banyak dengan metode
ceramah, tanya jawab dan
pemberian tugas.

b) Tanya Jawab √
c) Diskusi
d) Kerja Kelompok
e) Demonstrasi
f) Pemberian Tugas √

3 Sikap Peserta Didik
a) Aktif
b) Pasif √

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa

keterbatasan media/ sumber belajar menyebabkan kurang optimalnya proses dan

hasil pembelajaran sehingga perlu dikembangkannya media pembelajaran berupa

LKPD.
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2. Teknik Tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data efektivitas lembar kegiatan peserta

didik, dengan menggunakan instrument soal pre-test dan post-test yang

merupakan prosedur atau cara untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa.

Tes tertulis berupa tes pilihan ganda, bertujuan untuk menjaring data pemahaman

konsep siswa pada pembelajaran. Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu awal

tes (pre-test) dan akhir (post-test). Pre-test digunakan untuk melihat kondisi awal

subyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif diperoleh dari observasi dan kuantitatif diperoleh dari skor tes.

Adapun dalam kegiatan teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara uji

instrument, menganalisis angket uji validasi ahli dan menganalisis hasil belajar

siswa untuk menguji keefektifan LKPD yang dikembangkan.

1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Data kualitiatif di peroleh dari data non tes, yaitu lembar panduan observasi hasil

belajar kognitif, dan angket uji ahli. Pengolahan data hasil pengamatan hasil

belajar kognitif peserta didik diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

N = 100
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Keterangan:
N : Nilai yang dicari atau diharapkan
R : Skor mentah yang diperoleh
SM : Skor maksimum ideal yang diamati
100 : Bilangan tetap
Sumber: Purwanto (2009:102)

Tabel 3.8 Konversi Data Kualitatif
Nilai Keterangan

91 – 100 Sangat Baik

76 – 90 Baik

61 – 75 Cukup

≤ 60 Kurang

Sumber : Kemendikbud (2013: 8)

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur uji instrumen meliputi:

validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan normalitas. Penyusunan dan

pelaksanaan tes, agar instrumen menjadi alat ukur yang baik, maka dilakukan

langkah-langkah yaitu membuat kisi-kisi soal tes sesuai kisi-kisi yang telah

dibuat, melakukan validasi ahli terhadap instrumen yang dibuat, merevisi hasil

produk, uji coba soal.

Berdasarkan hasil uji coba soal dilakukan analisis soal untuk mengetahui

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

instrument pada penelitian.
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a. Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan dengan membandingkan antara isi

instrument dengan materi pembelajaran/indicator yang diajarkan dapat dilihat

pada kisi-kisi instrumen.

Kisi-kisi tersebut terdapat kompetensi yang diukur, indicator sebagai tolak

ukur dan nomor butir item pertanyaan yang telah dijabarkan pada indicator.

Setiap instrument baik test maupun non test terdapat butir item pertanyaan

yang selanjutnya perlu dilakukan pengujian validitas konstruksi. Setelah

instrumen dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek yang di ukur dan

berlandaskan teori yang ada kemudian dilakukan uji validitas eksternal,

instrument di uji untuk membandingkan anatara kriteria yang ada pada

instrumen dengan fakta empiris yang ada di lapangan.

Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian

instrumen mendukung tujuan instrumen secara keseluruhan, yaitu

mengungkap data variabel yang dimaksud.

Pengujian validitas instrument dapat dilakukan dengan dengan rumus:= −
Keterangan:

= Koefisien korelasi biserial
= Rerata nilai dari subjek yang menjawab betul bagi item yang

dicari validitasnya
Mt = rerata nilai total
SDt = standar deviasi dari nilai total
P = proporsi siswa yang menjawab benar
Q = proporsi siswa yang menjawab salah
(sumber Sudjiono (2008: 185)).
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Hasil validitas soal pilihan ganda pada uji kelompok terbatas diperoleh 5 soal

tidak valid dan 35 soal valid. Perhitungan validitas soal pada kelompok

terbatas dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 212.

b. Reliabilitas

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 digunakan rumus sebagai berikut:

= − − ( − )
Keterangan :

r11 : reliabilitas instrument
n : banyak butir soal

: rerata nilai total
Sumber Purnomo (2015: 147).

Untuk mengklasifikasikan tingkat reliabilitas, maka digunakan kriteria sebagai

berikut :

1. Antara 0,800 – 1,00           : Tinggi
2. Antara 0,600 – 0,800         : Cukup
3. Antara 0,400 – 0,600         : Agak Rendah
4. Antara 0,200 – 0,400         : Rendah
5. Antara 0,000 – 0,200 : Sangat rendah (tak berkorelasi)

Hasil reliabialitas soal pada uji coba terbatas diperoleh 0.948 dengan tingkat

reliabilitas soal tinggi. Perhitungan relibialitas soal pada uji coba terbatas

dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 214.
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c. Indeks Kesukaran

Indeks kesukaran atau analisis tingkat kesulitan menurut Sudjana (2010: 135)

adalah asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik,

disamping memenuhi validitas, reabilitas, adalah adanya keseimbangan dari

tingkat kesulitan tersebut. Butir-butir tes hasil belajar dapat dikatakan baik

apabila tingkat kesukarannya adalah sedang. Untuk mengetahui sejauh mana

tingkat kesukaran soal (indeks kesukaran), digunakan rumus seperti yang

dikemukakan (Arikunto, 2013: 56).

P =

Keterangan:

P : Indeks Kesukaran
B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar.
Js : jumlah seluruh siswa peserta tes.

Kriteria Indeks Kesukaran
0,00 – 0,30 : Soal Sukar
0,31 – 0,70 : Soal Sedang
0,71 – 1,00 : Soal Mudah

Hasil perhitungan indeks kesukaran pada kelompok uji coba terbatas diperoleh

2 soal kategori soal sukar, 4 soal kategori soal mudah, dan 34 soal kategori

soal sedang. Perhitungan indeks kesukaran soal pada uji coba terbatas dapat

dilihat pada lampiran 12 halaman 216.

d. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan di analisis tersebut

berdistribusi normal atau tidak. Suatu data yang berdistribusi normal bila
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jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, demikian juga

simpangan bakunya. Uji normalitas penelitian ini menggunakan rumus uji

Lilliefors, yaitu sebagai berikut:

Zt = −
Keterangan:

: Data / nilai
: Jumlah Siswa
: Standar Deviasi

Kriteria:

1. Jika Lhiting, < Ltabel maka Ho diterima dan Hi ditolak
2. Jika Lhitung, > L tabel maka Ho ditolak dan Hi diterima
Sumber: Nugroho (2008: 467).

Penelitian ini hasil uji normalitas pada kelompok terbatas diperoleh Ltabel

0.193 dan Lhitung 0.2540. Berdasarkan kriteria dari uji normalitas bahwa jika

Lhitung > Ltabel maka Ho ditolak dan Hi diterima. Maka berdasarkan hasil uji

normalitas tersebut berarti data uji normalitas pada kelompok terbatas

berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas kelompok terbatas dapat di

lihat pada lampiran 15 halaman 222.

3. Uji Validasi Ahli

Angket uji validasi ahli digunakan untuk menguji kesesuain ahli materi pada

LKPD yang dihasilkan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Data

kesesuaian media dan materi pembelajaran pada produk di peroleh dari ahli materi

dan ahli media, melalui uji ahli materi dan ahli media, selanjutnya data yang di
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peroleh tersebut di gunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang

dihasilkan untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Analisis data berdasarkan instrument uji ahli dilakukan untuk menilai sesuai atau

tidaknya produk yang dihasilkan sebagai media pembelajaran. instrument uji ahli

media dan ahli materi, memiliki empat pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan,

yaitu: “Tidak Sesuai (TS)”, “Kurang Sesuai (KS)”, “Sesuai (S)”, dan “Sangat

Sesuai (SS)”. Revisi dilakukan pada pertanyaan yang diberi pilihan jawaban

“Tidak Sesuai (TS)” dan “Kurang Sesuai (SS)” atau para ahli memberikan

masukan khusus terhadap LKPD yang sudah dibuat.

4. Uji Keefektivan

Penilaian efektivitas dilakukan pada aspek kognitif peserta didik melaui tes

tertulis dalam pembelajaran Tema 7 subtema 3 dengan LKPD berbasis metode

guide reading. Bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pre-experimental design. Desain ini merupakan eksperimen belum

sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel lain yang ikut berpengaruh

terhadap terbentuknya variabel dependen. Tipe desain pre-experimental design

yang digunakan adalah one group pretest-posttest design. Desain ini dapat

digambarkan pada tabel berikut:

Gambar 3.2 Desain One-Group Pre-Test-Post-Test Design
Sumber : sugiyono (2013: 75)

O1 X O2
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Keterangan :
O1 : nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan)
O2 : nilai post-test (setelah diberi perlakuan)

Analisis data untuk menguji keefektivan produk yang dikembangkan dilakukan

dengan cara memberikan post-test kepada siswa pada saat uji lapangan. Kemudian

nilai post-test tersebut dianalisis untuk mengetahui efektif atau tidaknya produk

berupa LKPD yang dikembangkan. Analisis data untuk menguji keefektifan

LKPD, digunakan nilai ketuntasan sebagai pembanding setelah menggunakan

media pembelajaran berupa LKPD berbasis metode guide reading kelas III SD.

Arikunto (2010: 280) mengungkapkan bahwa, produk akan dikatakan efisien jika

75 % dari siswa yang belajar menggunakan LKPD yang dikembangkan telah

tuntas KKM. Cara menentukan nilai akhir setelah menggunakan produk, dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai = ℎ ℎℎ 100
Uji coba terbatas dilakukan di kelas III SDN 4 Buana Sakti Gugus Buana Sakti

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Saat melakukan uji coba

terbatas dilakukan pre-test sebelum dilakukan pembelajaran dan dilakukan post-

test, setelah pembelajaran menggunakan LKPD berbasis metode guide reading.

Hasil pre-test dan post-test akan di analisis untuk mengetahui perbedaan hasil

belajar sebelum dan setelah menggunakan LKPD berbasis metode guide reading.

Uji pemakaian di perluas dilakukan di kelas III SDN 1 Buana Sakti dan SDN 3

Buana Sakti Gugus Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
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Timur. Saat melakukan uji coba pemakaian di perluas dilakukan pre-test sebelum

dilakukan pembelajaran dan dilakukan post-test setelah pembelajaran

menggunakan LKPD berbasis metode guide reading. Hasil pre-test dan post-test

akan di analisis untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah

menggunakan LKPD berbasis metode guide reading.

G. Uji Hipotesis

Efektivitas lembar kegiatan peserta didik berbasis metode Guide Reading dapat

diuji menggunakan nilai rata-rata perhitungan Gain Ternomalisasi. Pengolahan

data secara garis besar dilakukan dengan menggunakan bantuan pendekatan

secara hirarkhi statistic. Data hasil tes siswa sebelum dan sesudah perlakuan, di

analisis dengan membandingkan skor tes awal dan skor tes akhir. Peningkatan

yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor

(N-gain), yaitu:

− = −−
Keterangan= −= −=
Kategori pengolahan gain untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Kategori Gain Ternormalisasi
Perolehan N-Gain Kriteria

N-Gain > 0,70 Tinggi
0,30 ≤ N-Gain ≤ 0,70 Sedang

N-Gain < 30 Rendah
(Archambault dalam Duda, 2010: 32)
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V.  KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai hasil

penelitian, yaitu:

1. Lembar kegiatan peserta didik berbasis metode guide reading pada tema

Energi dan Perubahannya subtema Energi Alternatif kelas III SD didesain

dengan kurikulum nasional. Pengembangan lembar kegiatan peserta didik

berbasis metode guide reading dikembangkan dengan cara

mengembangkan bahan ajar LKPD dengan langkah-langkah pembelajaran

menggunakan metode guide reading. Produk dikembangkan berdasarkan

analisis kebutuhan dan merujuk kepada kompetensi dasar yang harus

dicapai peserta didik pada materi tersebut. Lembar kegiatan peserta didik

ini dikemas sedemikian rupa dengan dilengkapi kegiatan mengamati dan

mencoba untuk menambah pemahaman peserta didik, petunjuk dan

langkah-langkah kegiatan untuk mempermudah peserta didik, tingkat

kesukaran soal latihan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta

didik kelas III SD.

2. LKPD berbasis metode guide reading yang dikembangkan efektif dalam

meningkatkan pemahaman bacaan, yang dibuktikan dengan meningkatnya
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hasil belajar kognitif peserta didik pada skor pre-test dan post-test.

Keefektifan LKPD berbasis metode guide reading juga dapat dilihat dari

hasil uji ahli materi mendapatkan nilai 88.16 dan uji media mendapat nilai

88.46, artinya LKPD baik untuk dilanjutkan ketahap uji lapangan.

Berdasarkan uji coba lapangan baik uji coba terbatas maupun uji coba

diperluas LKPD juga efektif digunakan dapat dilihat dari peningkatan rata-

rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan LKPD berbasis metode

guide reading dan setelah menggunakan LKPD berbasis metode guide

reading, setelah menggunakan LKPD berbasis metode guide reading hasil

belajar peserta didik mengalamai peningkatan.

B. Implikasi

LKPD berbasis metode guide reading tema 7 subtema 3 dapat digunakan pada

saat pembelajaran di kelas III SD sebagai suplemen dalam upaya untuk

meningkatkan hasil belajar peserta didik dan sebagai sumber belajar mandiri serta

dapat digunakan oleh  guru sebagai salah satu alternative bahan ajar di sekolah.

LKPD dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang

sejenis sesuai dengan kurikulum 2013.

Pembelajaran LKPD disesuaikan dengan materi atau mata pelajaran peserta didik

yang dalam hal ini adalah tema Energi dan Perubahannya subtema Energi

Alternatif kelas III SD. Kelebihan yang dimiliki oleh LKPD berbasis metode

guide reading adalah, dengan LKPD in dapat menekankan aktivitas berpikir

peserta didik secara penuh, dapat menjadikan peserta didik belajar bukan
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menghafal. LKPD berbasis metode guide reading bukan untuk memperoleh

informasi, tetapi untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan.

Pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis metode guide reading dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, dengan adanya LKPD

berbasis metode guide reading dapat membuat peserta didik lebih aktif dan

semangat dalam pembelajaran. LKPD berbasis metode guide reading yang

dikembangkan bukan saja bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta

didik akan tetapi produk yang dikembangkan juga bertujuan untuk menciptakan

suatu proses pembelajaran yang efektif.

LKPD berbasis metode guide reading telah terbukti dapat meningkatkan

keterampilan pemahaman membaca peserta didik sehingga hasil belajar peserta

didik pun meningkat. Hal ini dimungkinkan karena intervensi dari penggunaan

LKPD yang secara nyata telah membuat peserta didik tidak hanya lancar dalam

membaca saja, namun juga belajar bagaimana memahami setiap teks bacaan yang

mereka baca, belajar lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dibandingkan aktifitas

pembelajaran sebelum menggunakan LKPD berbasis metode guide reading.

Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam membaca, berbicara, seperti bertanya,

merespon, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengungkapkan ide atau

pendapat, dan sebagainya.
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C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran-

saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik dapat mempersiapkan materi yang akan dipelajari,

karena akan dapat membantu dan mempercepat peserta didik dalam

mencapai komptensi yang diharapkan. Peserta didik dapat mencari

informasi-infoormasi yang relevan tentang materi dengan bertanya pada

orang tua.

2. Bagi guru, dengan menggunakan LKPD berbasis metode guide reading ini

hendaknya dapat mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya para

guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi

pelajaran sebagai alternative dalam pembelajaran untuk menjadikan

pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat menumbuhkan antusias peserta

didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif, dan

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru harus lebih kreatif dan inovatif,

karena pada pembelajaran menggunakan LKPD berbasis metode guide

reading peserta didik dituntut untuk menjadi lebih aktif. Guru diharapkan

mampu menjadi fasilitator yang baik bagi peserta didik.

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

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

itu sekolah juga diharapkan dapat memberikan keluwesan dalam

pembelajaran, sekolah diharapkan dapat lebih banyak memberikan fasilitas

yang memungkinkan peserta didik untuk dapat langsung terlibat di

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

luas terhadap variabel lain terkait dengan implementasi pembelajaran

dalam rangka peningkatan hasil belajar. Selain itu diharapkan pada peneliti

lain dapat membuat modifikasi pengembangan LKPD berbasis metode

guide reading dengan mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran

yang lebih mudah untuk dipahami peserta didik.
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