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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA BERBASIS TEMATIK 

TERINTEGERASI BERORIENTASI PROBLEM BASED LEARNING 

TERHADAP HASIL BELAJAR KELAS IV  

SISWA SEKOLAH DASAR 

 

Oleh 

Ysiyar Jayantri 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa, Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis tematik 

terintegerasi berorientasi problem based learning (PBL), mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan LKS berbasis 

tematik terintegerasi berorientasi PBL, serta mengetahui pengaruh aktivitas 

penggunaan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil 

belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 

Sukareme yang berjulah 198 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VB 

dan VC. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) menghasilkan produk LKS 

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL 2) terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan LKS berbasis tematik 

terintegerasi berorientasi PBL 3) terdapat pengaruh aktivitas penggunaan LKS 

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar 

 

Kata kunci: Lembar kegiatan siswa (LKS), problem based learning (PBL), 

aktivitas  dan hasil belajar 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF STUDENT WORKSHEET BASED ON INTEGRATED 

THEMATIC ORIENTED PROBLEM BASED LEARNING ON LEARNING 

OUTCOMES OF CLASS IV ELEMENTARY SCHOOL 

 

By 

Ysiyar Jayantri 

Problems in this research was the limited learning outcome. The purpose of this 

research is to develop of teaching materials worksheet, to know determine the 

difference learning outcome student using the worksheet oriented thematic based 

PBL with students not use the worksheet oriented thematic based PBL, and know 

the effect of the use using the worksheet oriented thematic based PBL of  learning 

outcome of class IV SD Negeri 1 Sukarame. Population research were students 

class IV SD Negeri 1 Sukarame were 198 students. Sample in this research are 

class VB and VC. The results of data analysis showed that (1) obtained was the 

formation of products of development worksheet based on integrated thematic 

oriented problem based learning (2) there are differences in the learning outcome 

student using and not use the worksheet oriented thematic based PBL (3) there is 

the influence of the use using the worksheet oriented thematic integrated based 

PBL on learning outcome student. 

  

Keywords: worksheet, problem based learning, activities and learning outcome 
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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 

hanya kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap”  

(Q.S-Al Insyirah:6-8). 

 

Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kau dustakan? 

(QS – Arrahman: 13) 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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. Krikulum 2013

mengembangkan semua  mata pelajaran tidak lagi sebagai disiplin ilmu, melainkan

integrative science yang menekankan pada pengembangan berbagai kemampuan

siswa salah satunya yaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Tetapi

kenyataannya, kemampuan menyelesaikan masalah masih belum maksimal dilihat

dari kesulitan siswa memahami konsep dan nilai hasil belajar kognitif IPA siswa

yang didapatkan siswa belum memuaskan. Berikut adalah hasil observasi pada

bulan september di SD Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung  terhadap hasil

ujian semester pada semester ganjil yang menunjukan hasil belajar IPA yang

belum tuntas.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Pada Ujian Semester Ganjil siswa kelas
IV Tahun pelajaran 2016/2017

No KKM Nilai
Kelas

Jumlah Persentase
IV A IVB IVC IV D IV E

1 65 ≥65 21 17 19 13 15 85 42,92
2 <65 19 20 21 27 24 113 57,08

Jumlah 40 37 40 40 39 198 100

Sumber : Hasil Ujian Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa rata-rata hasil belajar IPA siswa

masih tergolong rendah. Di kelas IVA siswa yang meperolah nilai diatas KKM

hanya 19 siswa dari 40 siswa. di kelas IVB siswa yang memperoleh nilai KKM

sebanyak 17 siswa dari 38 siswa. Di kelas IVC siswa yang memperoleh nilai diatas

KKM sebanyak 19 siswa dari 40 siswa, sementara di kelas IVD siswa yang

memperoleh nilai KKM sebanyak 13 siswa dari 40 siswa, dan di kelas IV E siswa

yang memperoleh nilai KKM sebanyak 15 orang dari 39 siswa. Sehingga dari 198

siswa, siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM adalah sebanyak 113 atau

sebesar 57%. Siswa yang tidak memenuhi KKM harus mengikuti remedial atau

perbaikan yang diadakan oleh guru. Penerapan pembelajaran tematik terintegerasi

pada kenyataannya di lapangan masih banyak menggunakan pembelajaran

konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran yang

dilakukan lebih banyak menggunakan metode ceramah tanpa memperhatikan

aktivitas belajar siswa. Pembelajaran berlangsung cenderung berjalan satu arah

sehingga terkesan hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Hal ini

menyebabkan pembelajaran berjalan kurang efektif dalam mengembangkan ranah

kognitif (penguasaan konsep). Selain itu latihan soal yang digunakan bersumber

dari buku paket dan juga Lembar Kegiatan Siswa yang selanjutnya disebut LKS.

LKS yang digunakan siswa, belum menuntun siswa untuk mendapatkan

pengalaman secara langsung sehingga siswa dapat mengembangkan aktivitas

belajar siswa, begitu pula dengan buku paket yang digunakan pun hanya terbatas,

karena mereka hanya dipinjami dari sekolah sehingga siswa harus bergantian

membawanya untuk dipelajari di rumah. Selain itu pula berdasarkan observasi
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yang penulis lakukan banyak dijumpai siswa yang malas mengikuti kegiatan

pembelajaran, beberapa siswa juga nampak pasif tanpa menunjukan aktivitas yang

berarti. Sementara pembelajaran  yang efektif adalah pembelajaran  yang

dilakukan oleh  guru di  dalam  kelas  atau  sebagai  pengajar,  hendaknya  guru

mengajar  sesuai  prinsip, prosedur, dan desain pembelajaran yang sudah

dipikirkan. Sedangkan belajar yang efektif yang dilakukan siswa adalah dengan

melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam   diri   masing-masing   siswa   yaitu

dari   segi fisik   dan   psikis   dalam mengoptimalkan pengembangan potensi diri

siswa. Jika hal tersebut terus dibiarkan akan berdampak pada aktivitas

pembelajaran yang dilakukan sehingga pada akhirnya akan memengaruhi hasil

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA.

Solusi dari hal tersebut maka pembelajaran harus dikemas dalam sebuah model

pembelajaran yang menarik dan mengembangkan keterampilan menyelesaikan

masalah. Mengingat pentingnya keterampilan tersebut maka untuk mendukung

peran guru dalam merancang suatu pembelajaran yang dapat mengembangkan

aktivitas siswa maka diperlukan LKS yang tepat sesuai dengan standar kurikulum

serta dapat memunculkan hakikat pembelajaran tematik secara seimbang. LKS

merupakan salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Cara penyajian materi pelajaran dalam

LKS meliputi penyampaian materi secara ringkas, kegiatan yang melibatkan siswa

secara aktif misalnya latihan soal, diskusi dan percobaan sederhana. Selain

menggunakan media pembelajaran berupa LKS pembelajaran yang dilakukan
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hendaknya menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas

pembelajaran siswa, salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar IPA siswa adalah model Problem Based Learning yang

selanjutnya disebut PBL.

Model PBL digunakan pada penelitian ini karena memiliki kelebihan dapat

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah khususnya pada

pembelajaran IPA. Khususnya pada pembelajaran di tema 8 sub tema 1 kelas IV

yang membahas tentang materi sumber daya alam hendaknya menggunakan suatu

model pembelajaran diantaranya realistik dengan kehidupan siswa, konsep sesuai

dengan kebutuhan siswa, memupuk sifat penemuan siswa, retensi konsep menjadi

kuat, memupuk kemampuan pemecahan masalah. Kelebihan PBL ini sejalan

dengan salah satu ciri yang menonjol pada pembelajaran IPA adalah adanya proses

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan observasi, percobaan, dan

pemecahan masalah.

PBL mendorong siswa berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta

pengetahuan yang menyertainya mampu menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. Selain itu dalam proses pembelajaran siswa juga dituntut untuk

selalu berperan aktif sehingga tercipta suasana belajar yang berpusat pada siswa

(student centered). Penerapan PBL dapat mengoptimalkan keaktifan siswa dimana

setiap tahapan pembelajarannya memang disusun untuk mengorganisir seluruh

aktifitas siswa di kelas. Namun model PBL memiliki kekurangan dalam

penerapannya membutuhkan waktu yang lama serta guru harus memiliki
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kemampuan yang baik untuk memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran

melalui model PBL. Kekurangan tersebut bisa diatasi oleh penggunaan LKS.

Berdasarkan uraian di atas, apabila penggunaan pengembangan LKS berbasis

Problem Based Learning (PBL) diharapkan mampu mewujudkan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengarahkan dan

membimbing siswa untuk terus belajar aktif, kreatif dan menyenangkan.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Rendahnya hasil belajar IPA siswa

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa

3. LKS yang digunakan saat pembelajaran belum mendukung aktivitas dan hasil

belajar siswa

4. Pembelajaran yang berlangsung masih belum efektif dan didominasi oleh guru

serta masih bersifat konvensional atau satu arah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada penelitian ini

pembatasan masalahnya adalah pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Kota

Bandar Lampung.
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D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini rumusan

masalahnya adalah rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1

Sukarame Kota Bandar Lampung. Atas dasar rumusan masalah tersebut,

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah wujud produk pengembangan LKS berbasis tematik

terintegerasi berorientasi PBL?

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar IPA siswa

yang tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame?

3. Bagaimanakah pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis

termatik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas

IV SD Negeri 1 Sukarame?

Berdasarkan uraian di atas, maka judul pada penelitian ini adalah “Pengembangan

LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar kelas

IV SD Negeri 1 Sukarame.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Terwujudnya produk pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL.
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2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar IPA siswa

yang tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame?

3. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis

termatik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas

IV SD Negeri 1 Sukarame.

F. Manfaat Penelitian

Dari pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL yang

dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Guru

Dengan adanya pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

PBL ini diharapkan dapat menambah media pembelajaran baru, yang

diharapkan dapat mengubah paradigma untuk mengajar yang lebih efektif dan

konstruktif.

2. Siswa

Penggunaan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dalam

pembelajaran diharapkan siswa mampu mengkonstruksi konsep pada materi

klasifikasi materi dan menambah minat belajar siswa pada materi tersebut.

3. Sekolah

Penggunaan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dalam

pembelajaran diharapkan menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam
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upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan terutama pada mata

pelajaran di sekolah

4. Umum

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan

LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dalam pembelajaran

tematik terintegerasi di SD maupun tingkat satuan pendidikan lainnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas, maka

peneliti membatasi masalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA yang mencakup ranah kognitif

siswa kelas IV menggunakan pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Kota

Bandar Lampung.

3. Waktu Penelitian

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

4. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SD Negeri 1 Sukarame Kota Bandar

Lampung.
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5.Materi

Materi yang dibahas pada penelitian ini adalah matri yang ada di tema 8 tempat

tinggalku sub tema 1 lingkungan tempat tinggalku. Dimana fokus materi yang

bahas adalah tentang sumber daya alam.

H. Spesifikasi Produk yang dihasilkan

LKS yang biasa digunakan guru berupa LKS rekomendasi Dinas Pendidikan atau

LKS yang di kembangkan dan dijual oleh suatu penerbit. Secara  umum LKS

yang pernah digunakan adalah LKS yang bersifat sebagai lembar kerja yang berisi

rangkuman materi dan soal yang harus dikerjakan siswa.

Berdasarkan hasil analisis LKS yang pernah digunakan, maka penulis bermaksud

mengembangkan LKS dengan spesifikasi produk penelitian pengembangan yaitu

menghasilkan produk LKS  berbasis tematik terintegerasi berorientsi PBL, pada

pada Tema 8 Tempat Tinggalku Sub Tema Lingkungan tempat tinggalku kelas IV

SD semester 2.
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II. KAJIAN TEORI DAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

A) Pengertian LKS

LKS merupakan bahan ajar berbentuk cetak yang harus dikembangkan oleh

guru untuk digunakan dalam proses pembelajaran. LKS sebagai bahan ajar

bertujuan untuk mempermudah siswa melakukan proses-proses belajar,

sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya mendengarkan

penjelasan guru tetapi melakukan suatu kegiatan.

Menurut Sands dan Ozcelik (dalam Dilek dan Zeynep 2012:1)

menyatakan bahwa LKS didefinisikan sebagai alat penting termasuk

langkah-langkah dari proses ini ditentukan apa yang siswa harus dilakukan

selanjutnya, membantu siswa sendiri mengatur informasi mereka dalam

pikiran mereka sendiri dan pada saat yang sama menyediakan seluruh kelas

untuk berpartisipasi  dalam kegiatan tertentu. Sementara menurut Töman

(2013:2) menyatakan bahwa LKS adalah bahan ajar yang  disusun  untuk

menunjang kegiatan individual yang akan lakukan saat belajar dan juga

akan memungkinkan siswa untuk memiliki minat untuk belajar sendiri

dengan  diberikan langkah-langkah  terkait dengan kegiatan tersebut. LKS

digunakan oleh guru dan siswa akan  meningkatkan minat siswa dalam

pelajaran dan mempengaruhi belajar ke arah yang positif.
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Sementara itu, Widjajanti (2008: 1) mengungkapkan:

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan
oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang
disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan
situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKS juga
merupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan secara
bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain.
LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung pada
kegiatan pembelajaran yang dirancang.

Sejalan dengan pendapat diatas Lestari (2013: 6) menyatakan bahwa:

LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa,
sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri.
Dalam LKS tersebut siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan
tugas yang berkaitan dengan materi, selain itu juga siswa dapat
menemukan arahan yang tersetruktur untuk memahami materi yang
diberikan dan pada saat yang bersamaan siswa diberikan materi serta
tugas yang berkaitan dengan materi yang diberikan tersebut.

Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan

suatu lembaran kegiatan atau berbentuk sebuah lembaran-lembaran yang

memuat aktivitas/kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai bahan

pembelajaran ataupun media pembelajaran yang harus diikuti dan dilakukan

oleh siswa secara mandiri dengan menerapkan setiap petunjuk yang ada dan

menempatkan guru hanya sebagai fasilitator agar konsep materi dan hasil

belajar dapat tercapai dengan seoptimal mungkin.

B) Fungsi LKS

Fungsi LKS menurut Sudjana dalam Djamarah dan Zain (2006: 108),

dijelaskan sebagai berikut:

a) Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang
efektif.

b) Sebagai alat bantu untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya
lebih menarik perhatian siswa.

c) Untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam
menangkap pengertian yang diberikan guru.



12

d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru tetapi lebih aktif dalam pembelajaran.

e) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan pada
siswa.

f) Untuk mempertinggi mutu belajar mengajar, karena hasil belajar yang
dicapai siswa akan tahan lama sehingga pelajaran mempunyai nilai
tinggi.

Sedangkan pendapat lain Menurut Widjajanti (2008: 1-2) LKS selain

sebagai bahan ajar mempunyai beberapa fungsi yang lain, yaitu:

a. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran
atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan
belajar mengajar.

b. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan
menghemat waktu penyajian suatu topik.

c. Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai
siswa.

d. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas.
e. Membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar.
f. Dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi,

sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah
menarik perhatian siswa.

g. Dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan
meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu.

h. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok
atau klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai
dengan kecepatan belajarnya.

i. Dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu
seefektif mungkin.

j. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah.

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa ada enam fungsi LKS

yakni sebagai alat bantu untuk belajar efektif, menarik perhatian siswa,

menangkap pengertian yang diberikan guru, siswa lebih aktif dalam

pembelajaran. LKS sebagai bahan pembelajaran ataupun media pembelajaran

yang harus diikuti dan dilakukan oleh siswasecara mandiri dengan

menerapkan setiap petunjuk yang ada dan menempatkan guru hanya sebagai
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fasilitator agar konsep materi dan hasil belajar dapat tercapai dengan

seoptimal mungkin.

C) Manfaat LKS

Menurut Podolak dan Danforth (2013:2) menyatakan bahwa LKS di dalam

kelas akan memberikan fleksibilitas dan perhatian kepada siswa terhadap

pemecahan masalah yang dibutuhkan di dalam kelas. LKS menekankan pada

pemecahan masalah dan pemahaman konseptual. Tujuan utama dari LKS

bagi siswa untuk tidak hanya menunjukkan bahwa mereka belajar hari itu,

tapi untuk memajukan pelajaran di luar apa yang dibahas di kelas.

Menurut Cahyadi (dalam Kolomuca dkk 2012:2) menyatakan bahwa dengan

menggunakan LKS akan membimbing siswa tentang apa atau bagaimana

melakukan kegiatan secara praktis. Pendekatan yang umum adalah bahwa

siswa yang menggunakan LKS, akan berbagi dan mendiskusikan cara-cara

mereka serta mengembangkan ide-ide mereka. Dalam menggunakan LKS,

siswa akan lebih berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna, yang berarti

mereka secara aktif terlibat dalam belajar yang fitur kunci mereka

konstruktivisme.

Menurut McDermott (dalam Barniol 2016:3) menetapkan bahwa LKS

memberikan pengalaman belajar melalui penyelidikan dan penekanan pada

membangun konsep. LKS memiliki dua tujuan utama: 1) untuk membimbing

siswa dalam mengembangkan kerangka konseptual topik penting dengan
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penelitian yang sulit bagi siswa, dan 2) untuk mengatasi kesulitan

konseptual”

Pendapat lain tentang manfaat yang diperoleh dari penggunaan LKS menurut

Sunyono (2008: 2)  adalah:

a. Mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar;
b. Membantu siswa dalam mengembangkan konsep;
c. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar

mengajar;
d. Membantu guru dalam menyusun pembelajaran;
e. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran;
f. Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari

melalui kegiatan pembelajaran;
g. Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa manfaat dan

tujuan LKS antara lain: mengefektifkan siswa, mengembangkan konsep,

pedoman bagi guru dan siswa, membantu guru menyusun pelajaran, dan

terakhir menambah informasi siswa melalui kegiatan pembelajaran secara

sistematis.

D) Syarat-Syarat LKS

Penyusunan LKS terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar LKS

dikatakan baik menurut Rohaeti dan Padmaningrum (2009: 21) syarat LKS

antara lain:

a. Syarat- syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau yang

pandai. LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep,
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dan yang terpenting dalam LKS ada variasi stimulus melalui berbagai

media dan kegiatan siswa. LKS diharapkan mengutamakan pada

pengembangan kemampuan. komunikasi sosial, emosional, moral, dan

estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa ditentukan oleh tujuan

pengembangan pribadi siswa.

b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKS.

c. Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKS.

Sejalan dengan pendapat tersebut Darmodjo dan Kaligis (dalam Indriani

2013: 15) menjelaskan dalam penyusunan LKS harus memenuhi berbagai

persyaratan, yaitu syarat didaktik, syarat kontruksi dan syarat teknis.

1) Syarat didaktik, LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya

proses belajar- mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya

suatu LKS harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu:

memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKS yang baik itu

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

maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-

konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa

untuk mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan

kegiatan siswa, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial,

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa, pengalaman belajarnya

ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual,

emosional, dan sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.
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2) Syarat konstruksi, yang dimaksud dengan syarat konstruksi adalah syarat-

syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat

guna dalam arti dapat dimengerti oleh siswa . Menggunakan bahasa yang

sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa , menggunakan struktur kalimat

yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat

kemampuan siswamenghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak

mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan,

siswamenyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada

siswauntuk menulis maupun menggambarkan pada LKS, menggunakan

kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi

dari pada kata-kata, sehingga akan mempermudah siswadalam menangkap

apa yang diisyaratkan LKS, memiliki tujuan belajar yang jelas serta

manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, dan mempunyai

identitas untuk memudahkan administrasinya.

3) Syarat teknis dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu:

a) Tulisan

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau

romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa

yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam

satu baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah

dengan jawaban siswa , mengusahakan agar perbandingan besarnya

huruf dengan besarnya gambar serasi.
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b) Gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada penguna LKS,

yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu

secara keseluruhan.

c) Penampilan

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS.

Apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian

ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa , hal ini akan

menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik.

Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak mungkin

karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah

LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LKS

merupakan suatu lembaran kegiatan atau berbentuk sebuah lembaran-

lembaran yang memuat aktivitas/kegiatan pembelajaran yang berfungsi

sebagai bahan pembelajaran ataupun media pembelajaran yang harus

diikuti dan dilakukan oleh siswa secara mandiri dengan menerapkan setiap

petunjuk yang ada dan menempatkan guru hanya sebagai fasilitator agar

konsep materi dan hasil belajar dapat tercapai dengan seoptimal mungkin.

Ada enam fungsi LKS yakni sebagai alat  bantu untuk belajar efektif,

menarik perhatian siswa, menangkap pengertian yang diberikan guru,

siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Manfaat dan tujuan LKS antara lain:

mengefektifkan siswa, mengembangkan konsep, pedoman bagi guru  dan
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siswa, membantu guru menyusun pelajaran, dan terakhir menambah

informasi  siswa melalui kegiatan pembelajaran secara sistematis. Dan

terdapat tiga syarat LKS yang harus dipenuhi  antara lain syarat didaktik

artinya bersifat universal yaitu dapat digunakan  oleh siswa yang lamban

maupun paandai, syarat konstruksi artinya penggunaan bahasa yang

mudah dipahami dan dimengerti, dan syarat teknis artinya menekankan

pada ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Problem Based Learning

A) Pengertian PBL

Pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan Problem Based Learning

(PBL), yang dalam penerapannya melibatkan siswa secara aktif dalam proses

pembelajaran. Siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang dihadapi sehari-

hari dan terdapat di lingkungan sekitar siswa agar siswa memiliki keterampilan

dalam memecahkan permasalahan.

Menurut Savery (2006: 5) menyatakan bahwa PBL merupakan pembelajaran

(dan kurikuler) dengan  pendekatan yang berpusat pada siswa untuk

memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan

praktek, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk

mengembangkan solusi yang layak untuk masalah yang didefinisikan.

Pendapat lain dari Trianto (2012: 90) menyatakan bahwa model pembelajaran

PBL adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya

masalah autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata

dari permasalahan yang nyata. Senada seperti yang diungkapkan Arends (2007:



19

56) bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model

pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengerjakan permasalahan yang

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL

merupakan sebuah model pembelajaran  yang menempatkan masalah sebagai

pusat pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dalam pembelajaran.

B) Karakteristik PBL

Model PBL memiliki karakteristik yang membedakannya dengan model-model

pembelajaran yang lain. Karakteristik ini juga merupakan ciri khusus yang

dimiliki oleh model PBL. Menurut Masek dan Yamin (2008: 1) menyatakan

bahwa PBL sering dianggap mampu mendrong siswa kritis berpikir,

keterampilan khususnya adalah penalaran. PBL mengarahkan pembelajaran

kearah student centered learning dengan pendekatan yang mengikuti prinsip

teori belajar konstruktivis. Dalam hal ini, akuisisi pengetahuan menjadi salah

satu prasyarat dalam mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis.

Menurut Duch, dkk (dalam Savery 2006:5) menyatakan bahwa: metode

digunakan dalam PBL adalah keterampilan khusus yang dikembangkan,

termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan

kompleks, masalah di dunia nyata, untuk menemukan, mengevaluasi, dan

menggunakan pembelajaran yang tepat sumber; untuk bekerja sama, untuk

menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan untuk menggunakan
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pengetahuan dan intelektual konten keterampilan untuk menjadi pembelajar

terus menerus.

Rusman (2012: 232-233) menyebutkan karakteristik model PBL adalah sebagai

berikut.

a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar.
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia

nyata yang tidak terstruktur.
b. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective).
c. Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa,

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi
kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar.

d. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama
e. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam
pembelajaran berbasis masalah

f. Belajar adalah kolabiratif, komunikasi, dan kooperatif.
g. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi
dari sebuah permasalahan.

h. Keterbukaan proses dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi
sisntesis dari integrasi sebuah proses belajar, dan

i. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan review
pengalaman siswa dan proses belajar.

Sementara itu Abidin (2014: 161) mengemukakan karakteristik model PBL

sebagai berikut.

a. Masalah menjadi titik awal pembelajaran.
b. Masalah yang digunakan dalam masalah yang bersifat kontekstual

dan otentik.
c. Masalah mendorong lahirnya kemampuan siswa berpendapat secara

multiperspektif.
d. Masalah yang digunakan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap,

dan keterampilan serta kompetensi siswa.
e. Model pembelajaran berbasis masalah berorientasi pada

pengembangan belajar mandiri\
f. Model pembelajaran berbasis masalah bermanfaat sebagai sumber

belajar.
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g. Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan melalui
pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif, komunikatif,
dan kooperatif.

h. Model pembelajaran berbasis masalah menekankan pentingnya
pemerolehan keterampilan meneliti, memecahkan masalah, dan
penguasaan pengetahuan.

i. Model pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa agar mampu
berpikir tingkat tinggi: analisis, sintesis, dan evaluative.

j. Model pembelajaran berbasis masalah diakhiri dengan evaluasi,
kajian pengalaman belajar, dan kajian proses pembelajaran.

Selain kedua pendapat di atas, Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2012: 242)

mengemukakan pendapatnya mengenai karakteristik model PBL, yaitu.

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah (memahami masalah).
b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.
c. Penyelidikan autentik.
d. Menghasilkan produk atau karya yang kemudian dipamerkan, dan
e. Kerja sama.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa karakteristik

model PBL adalah salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi

permasalahan dalam penelitian ini. Melalui penerapan model ini dalam

pembelajaran siswa dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan

keterampilannya, juga mendorong siswa untuk berpikir kritis serta bekerja

sama melalui kegiatan pemecahan masalah berdasarkan hasil penyelidikan.

C)Tujuan PBL

Penerapan suatu model dalam proses pembelajaran tentunya memiliki tujuan

tertentu. Sama dengan model pembelajaran yang lain, penerapan model PBL

dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan utama PBL bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada

siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan
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kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan

siswauntuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Hosnan (2014:299)

menyatakan bahwa, PBL juga dimaksudkan untuk mengembangkan

kemandirian belajar dan keterampilan sosial siswa yang terbentuk ketika

mereka berkolaborasi uuntuk mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber

belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah

Sementara Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2012: 242) mengemukakan tujuan

PBL secara rinci, yaitu: (a) membantu siswa mengembangkan kemampuan

berpikir dan memecahkan masalah; (b) belajar berbagai peran orang dewasa

melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata; dan (c) menjadi para siswa

yang otonom. Selain itu Yamin (2008: 63) mengemukakan pendapatnya

tentang tujuan PBL yaitu untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan

fleksibel yang dapat diterapkan di banyak situasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

PBL adalah membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, serta

keterampilannya melalui kegiatan pembelajaran yang mandiri untuk

memecahkan berbagai permasalahan yang melibatkan pengalaman nyata siswa.

D) Langkah-langkah PBL

Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan pada saat menerapkan

model PBL dalam pembelajaran. Menurut Hillman (2003: 4) menyatakan

bahwa dalam PBL, seperti dalam bentuk-bentuk tradisional pembelajaran, guru

memberikan informasi untuk membuat kesempatan bagi siswa untuk belajar.

Guru juga mendukung dan membimbing siswa belajar melalui instruksi untuk
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memungkinkan manajemen tugas belajar. Selanjutnya, di PBL, siswa didorong

untuk menggunakan kemampuan metakognisi dalam belajar sehingga guru

dapat menilai kesulitan belajar siswa dan memberikan umpan balik serta

melakukan evaluasi”

Menurut Jacobsen (dalam Yamin 2008: 64) menyatakan langkah-langkah yang

dapat ditempuh dalam penerapan model PBL adalah sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi masalah.

b. Melibatkan guru dalam membimbing siswa dalam memecahkan masalah.

c. Siswa dibantu untuk memilih metode yang tepat untuk memecahkan

masalah.

d. Guru mendorong siswa untuk menilai validitas solusi.

Menurut McPhee (2002:2) menyatakan bahwa dalam metodelogi PBL, siswa

bekerja dalam kelompok, sehingga ada komunikasi interpersonal dan interaksi

maksimal. Guru memfasilitasi kelompok selama proses tutorial, menyajikan

masalah dengan gejala atau pengalaman tertentu kepada siswa. Siswa

kemudian didorong untuk mempertimbangkan, dan jika perlu untuk

menyelidiki sendiri, penyebab dan solusi untuk masalah yang diajukan.

Sementara itu Ibrahim dan Nur dalam Rusman (dalam Rusman 2012: 243)

mengemukakan langkah-langkah PBL adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.1. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah

Fase Indikator Tingkah Laku Guru

1 Orientasi siswa pada
masalah

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan
logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa
terlibat pada aktivitas pemecahan masalah

2 Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Membantu siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

3 Membimbing
pengalaman
individual/ kelompok

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah

4 Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

Membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan
membantu mereka untuk berbagai tugas dengan
temannya

5 Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses
yang mereka gunakan

Sumber: Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2012: 243)

Pendapat lain dari Graaf dan Kolmos (dalam Magsino 2014:2) Kerangka

pembelajarannya terdiri dari 2 sesi pembelajaran dengan sesi antara. Sesi

pertama memiliki lima langkah yaitu: (a) Mengklarifikasi konsep, (b)

Mendefinisikan masalah, (c) menganalisis masalah (brainstorming), (d)

mengorganisasikan fakta dan pengetahuan, (e) membuat objek pembelajaran.

sesi kedua memiliki dua langkah yaitu (a) belajar mandiri (self-study), dan (b)

diskusi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pada penelitian

yang akan peneliti lakukan, langkah-langkah PBL yang akan peneliti terapkan

adalah berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur

yaitu orientasi siswa pada masalah,mengorganisasi siswa untuk belajar,

membimbing pengalaman individual/ kelompok, mengembangkan dan
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menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah.

E)Kelebihan Model PBL

Sama halnya dengan model-model pembelajaran yang lain, PBL juga memiliki

kelebihan dalam penerapannya. Trianto (2012: 96) menyatakan bahwa

kelebihan PBL sebagai suatu model pembelajaran diantaranya realistik dengan

kehidupan siswa, konsep sesuai dengan kebutuhansiswa, memupuk sifat

inquiry siswa, retensi konsep menjadi kuat, memupuk kemampuan pemecahan

masalah.

Sementara Warsono dan Haryanto (2012: 152) mengemukakan kelebihan dari

penerapan model PBL adalah sebagai berikut.

a. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah (problem posing) dan
merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait
dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi juga menghadapi masalah
yang ada dalam kehidupan sehari-hari (real world).

b. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-
teman sekelompok kemudian berdiskusi dengan teman-teman
sekelasnya.

c. Makin mengakrabkan guru dengan siswa,
d. Karena ada kemungkinan suatu masalah harus diselesaikan siswa

melalui eksperimen hal ini juga akan membiasakan siswa dalam
menerapkan metode eksperimen.

Sedangkan Kemendikbud dalam Abidin (2014: 161) memaparkan kelebihan

model PBL sebagai berikut.

a. Dengan model pembelajaran berbasis masalah akan terjadi pembelajaran
bermakna.

b. Dalam situasi model pembelajaran berbasis masalah, siswa
mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan
mengaplikasik annya dalam konteks yang relevan.
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c. Model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswadalam bekerja, motivasi
internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan
interpersonal dalam bekerja kelompok.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli  di atas dapat disimpulkan bahwa

kelebihan model PBL adalah membiasakan siswa untuk menghadapi masalah

dan berpikir kritis untuk menemukan solusi pemecahan masalah melalui

kegiatan penyelidikan.

F) Kekurangan Model PBL

Selain memiliki kelebihan, penerapan model PBL dalam pembelajaran juga

memiliki kekurangan. Warsono dan Haryanto (2012: 152) mengemukakan

bahwa kekurangan dari penerapan model PBL adalah tidak banyak guru yang

mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah, seringkali

memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang, dan aktivitas siswa yang

dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau.

Sejalan dengan pendapat tersebut Pembelajaran berdasarkan masalah juga

memiliki kekurangan seperti diungkapkan Trianto (2012: 97) yaitu persiapan

pembelajaran (alat, masalah,konsep) yang kompleks; sulitnya mencari masalah

yang relevan; sering terjadimiss-konsepsi; memerlukan waktu yang cukup

dalam proses penyelidikan. Shoimin (2014: 132) menambahkan kekurangan

PBL antara lain:

PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian
guru berperan aktif dalam menyajikan materi, PBL lebih cocok untuk
pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan
pemecahan masalah; dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman
siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas.
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Sedangkan menurut Muiz (2005: 5-6) kekurangan model PBL adalah

PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan
tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah, tingkat keragaman
siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas,
membutuhkan waktu yang tidak sedikit, guru harus memiliki kemampuan
memotivasi siswa dengan baik, dan keterbatasan sarana dan prasarana di
sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

PBL merupakan sebuah model pembelajaran  yang menempatkan masalah

sebagai pusat pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa

untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dalam

pembelajaran. Karakteristik model PBL adalah salah satu model pembelajaran

yang dapat mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Melalui penerapan

model ini dalam pembelajaran siswa dapat mengembangkan pengetahuan,

sikap, dan keterampilannya, juga mendorong siswa untuk berpikir kritis serta

bekerja sama melalui kegiatan pemecahan masalah berdasarkan hasil

penyelidikan. Tujuan model PBL adalah membantu siswa mengembangkan

pengetahuan, sikap, serta keterampilannya melalui kegiatan pembelajaran yang

mandiri untuk memecahkan berbagai permasalahan yang melibatkan

pengalaman nyata siswa. Indikator atau langkah-langkah PBL antara lain (1)

orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisasi siswa untuk belajar, (3)

membimbing pengalaman individual/ kelompok, (4) mengembangkan dan

menyajikan hasil karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah. Kelebihan model PBL adalah membiasakan siswa untuk

menghadapi masalah dan berpikir kritis untuk menemukan solusi pemecahan

masalah melalui kegiatan penyelidikan. Sementara kekurangan model PBL
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adalah dalam penerapannya membutuhkan waktu yang lama serta guru harus

memiliki kemampuan yang baik untuk memotivasi siswa dalam kegiatan

pembelajaran melalui model PBL.

3. Konsep dan Teori Belajar

A)Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam aktifitas dengan

lingkunganya yang mengalami perubahan-perubahan yang baik. Menurut

Slameto (2010:2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu peroses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri

dalam interaksi dengan lingkunganya.

Pendapat lain dari Sardiman (2013:20) menyatakan bahwa belajar

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru.

Belajar akan lebih baik, kalau siswa melakukanya atau mengalami, jadi

tidak bersifat verbalistik.

Menurut Arifin (2012:6) menyatakan bahwa:

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau pisikis yang berlangsung
dalam interaksi aktif dengan lingkunganya yang menghasilkan
perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan
dan nilai-sikap Secara pisikologis, belajar merupakan suatu proses
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan
linkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, belajar

adalah suatu peroses pembelajaran yang dimana ada perubahan prilaku
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menjadi lebih positif, yang terjadi karena individu mengalami atau

berinteraksi pada lingkungnya.

B) Teori belajar

1) Teori belajar Kontruktivis.

Menurut Sardiman (2013:6). Teori konstruktivisme adalah salah satu filsafat

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah kontruksi

(bentukan) kita sendiri. Sementara Menurut Kılıç (dalam Özmen dan

Yildirim 2005:1) menyatakan bahwa konstruktivisme mengasumsikan

bahwa siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri secara individu

melalui hal-hal yang di alami. Ketika siswa menghadapi sesuatu yang baru,

mereka harus berdamai dengan mereka sebelumnya ide dan pengalaman,

mengubah apa yang mereka percaya atau membuang informasi baru yang

tidak relevan. Dalam kasus apapun, siswa adalah pencipta aktif pengetahuan

mereka sendiri. Karena itu, siswa harus peserta aktif dalam proses belajar-

mengajar.

Dalam  pembelajaran tematik terintegerasi pembelajaran yang digunakan

adalah saintifik, teori yang dapat mendukung kegiatan pada proses

pembelajaran pengalaman secara langsung yaitu  teori belajar kontruktivis

karna dalam proses pembelajaran  siswa mengkonstruk pengalaman secara

langsung. Siswa mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan

obyek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat

ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan
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sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus

menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat

berperan dalam perkembangan pengetahuannya.

Menurut teori Konstruktivis dapat disimpulkan belajar merupakan proses

aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, kegiatan dialog,

pengalaman fisik dan lain-lain. Belajar lebih diarahkan pada experimental

learning yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman

konkrit di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian di

jadikan ide dan pengembangan konsep baru. Beberapa hal yang mendapat

perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu:

(1) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang

relevan, (2) mengutamakan proses, (3) menanamkan pembelajaran dalam

konteks pengalaman social, (4) pembelajaran dilakukan dalam upaya

mengkonstruksi pengalaman. Teori konstruktivistik adalah teori yang dapat

mendukung pembelajaran tematik terintegerasi yang bersifat aktif dalam

belajar.

2) Teori Behaviorisme

Menurut Winataputra (2008: 2.5) mengemukakan bahwa:

Belajar pada teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku,
khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku (yang baru)
sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan (atau
pendewasaan) semata. Belajar diartikan pula sebagai perubahan
tingkah laku hasil interaksi antara stimulus  dan  respon,  yaitu
proses  manusia  untuk  memberikan  respon  tertentu berdasarkan
stimulus yang datang dari luar.
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Pada dasarnya perspektif behaviorisme menjelaskan bahwa seseorang  akan

berubah perilakunya (belajar) apabila dia berada dalam suatu kondisi

belajar yang meregulasi perilaku. Menurut Suprijono (2014: 17) perilaku

dalam pandangan behaviorisme adalah segala sesuatu yang  dilakukan  dan

dapat  dilihat secara langsung. Perilaku tersebut dijelaskan melalui

pengalaman  yang  dapat  diamati bukan melalui proses mental.

Lapono, dkk (2008: 1.15) konsep dasar belajar dalam  teori behaviorisme

didasarkan pada pemikiran bahwa belajar  merupakan salah  satu jenis

perilaku (behavior) individu atau siswa yang dilakukan secara sadar.

Individu berperilaku apabila  ada  rangsangan (stimuli), sehingga dapat

dikatakan siswa akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru.

Teori behaviorisme sering disebut stimulus-respons (S-R) psikologis yang

artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward

dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Proses stimulus-respons

terdiri dari beberapa unsur, yaitu dorongan (drive), stimulus atau

rangsangan, respons, dan penguatan (reinforcement).

Teori belajar behaviorisme sangat menekankan pada hasil belajar

(outcome), yaitu perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, dan tidak begitu

memperhatikan apa yang terjadi dalam otak manusia karena hal tersebut

tidak dapat dilihat. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila mampu

menunjukkan perubahan tingkah laku.
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3) Teori Kognitif

Teori belajar kognitif memandang bahwa belajar bukan semata-mata proses

perubahan tingkah laku yang tampak, melainkan sesuatu yang kompleks

yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental siswa yang tidak tampak.

Perspektif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa mental, bukan

peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih

nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar.

Menurut Suprijono (2014:  22) teori kognitif menekankan belajar  sebagai

proses internal. Belajar adalah proses mental  yang aktif untuk mencapai,

mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Prinsip teori  psikologi kognitif

adalah bahwa  setiap  orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala

sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh  tingkat-tingkat perkembangan  dan

pemahaman atas dirinya sendiri. Menurut Winataputra (2008: 3.4) Teori

belajar  kognitif  dibentuk dengan tujuan mengkonstruksi prinsip-prinsip

belajar secara ilmiah Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat

diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang sangat

produktif.

Menurut Lapono, dkk (2008: 1.23) struktur mental individu berkembangan

sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif seseorang. Semakin tinggi

tingkat perkembangan kognitif  seseorang semakin tinggi pula kemampuan

dan keterampilannya dalam memproses  berbagai informasi atau

pengetahuan yang  diterimanya dari lingkungan, baik lingkungan fisik

maupun lingkungan sosial.
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Menurut Bruner (dalam Suprijono, 2014:  24)  perkembangan  kognitif

individu dapat ditingkatkan melalui penyusunan materi pelajaran dan

mempresentasikannya sesuai dengan tahap perkembangan individu tersebut.

Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif, yaitu

perbendaharaan  pengetahuan  pribadi individu yang  mencakup ingatan

jangka panjang (long-term memory).

Pada kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat

dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu

mengaitkan pengetahuan baru dengan menggunakan pola atau logika

tertentu, dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri siswa

perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi hasil belajar

siswa. Teori belajar kognitif menganggap bahwa seseorang dianggap telah

belajar apabila tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta

pemahamannya tentang suatu situasi yang berhubungan dengan tujuan

belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu peroses pembelajaran yang dimana ada perubahan prilaku menjadi

lebih positif, yang terjadi karena individu mengalami atau berinteraksi pada

lingkungnya. Terdapat 3 teori belajar antara lain:

1. Teori konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang

menekankan bahwa pengetahuan kita adalah kontruksi (bentukan) kita

sendiri
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2. Teori behaviorisme  didasarkan pada pemikiran bahwa belajar

merupakan salah  satu jenis perilaku (behavior) individu  atau siswa yang

dilakukan secara sadar. Individu  berperilaku apabila  ada  rangsangan

(stimuli), sehingga dapat dikatakan siswa akan belajar apabila menerima

rangsangan dari guru.

3. Teori kognitif menekankan belajar  sebagai proses internal. Belajar

adalah proses mental  yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan

menggunakan pengetahuan.

4) Hasil Belajar

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah

dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan

cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses belajar yang

telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri dengan suatu evaluasi.

Menurut Djamarah (2000: 25) Hasil belajar diartikan sebagai hasil akhir

pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya nilai siswa selama

mengikuti proses belajar mengajar, pembelajaran dikatakan berhasil jika

tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hasil sebelumnya.

Sukmadinata (2007: 102) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi atau

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) menyatakan

bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar. Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi

kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata
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pelajaran. Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas yakni

untuk bermacam-macam aturan terdapat apa yang telah dicapai oleh murid,

misalnya ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes lisan yang

dilakukan selama pelajaran berlangsung, tes akhir semester dan sebagainya.

Penilaian hasil belajar dalam Taksonomi Bloom menurut Anderson (2001:98)

yang dilakukan dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

a. Aspek penilaian kognitif terdiri dari:

1. Pengetahuan (Knowledge), Kemampuan mengingat (misalnya: nama ibu

kota, rumus).

2. Pemahaman (Comprehension), Kemampuan memahami (misalnya:

menyimpulkan suatu paragraf).

3. Aplikasi (Application), Kemampuan Penerapan (Misalnya: menggunakan

suatu informasi/ pengetahuan yang diperolehnya untuk memecahkan

masalah).

4. Analisis (Analysis), Kemampuan menganalisis suatu informasi yang luas

menjadi bagian-bagian kecil (Misalnya: menganalisis bentuk, jenis atau arti

suatu puisi).

5. Sintesis (Synthesis), Kemampuan menggabungkan beberapa informasi

menjadi suatu kesimpulan (misalnya: memformulasikan hasil penelitian di

laboratorium).

6. Penilaian (evaluation), kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap

suatu kondisi, nilai atau ide (misalnya: seseorang mampu memilih satu

pilihan terbaik dari beberapa pilihan sesuai dengan criteria yang ada)
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b.Aspek penilaian afektif terdiri dari:

1. Menerima (receiving) termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima

stimulus, respon, kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar

2. Menanggapi (responding): reaksi yang diberikan: ketepatan reaksi, perasaan

kepuasan dll

3. Menilai (evaluating): kesadaran menerima norma, sistem nilai dll

4. Mengorganisasi (organization): pengembangan norma dan nilai dalam

organisasi sistem nilai

5. Membentuk watak (Characterization): sistem nilai yang terbentuk

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku.

c.Aspek penilaian psikomotor terdiri dari:

1. Meniru (perception)

2. Menyusun (manipulating)

3. Melakukan dengan prosedur (precision)

4. Melakukan dengan baik dan tepat (articulation)

5. Melakukan tindakan secara alami (naturalization)

Berdasarkan  penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

merupakan kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa dari proses belajar,

berbagai masukan-masukan baik dari diri pribadi maupun bersal dari

lingkungan serta perubahan prilaku dan sikap siswa setelah mengikuti

bkegiatan belajar dengan melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan yang dapat

membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri siswa, kemampuan tersebut

dapat diukur dan biasanya dinyatakan dalam bentuk huruf dan angka. Dalam
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penelitian ini aspek yang diukur hanyalah aspek dalam ranah kognitif siswa

pada mata pelajaran IPA. Adapun indikator ranah kognitif yaitu: kemampuan

mengingat, kemampuan memahami, kemampuan penerapan.

5) Aktivitas Belajar

A) Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap

makhluk hidup. Salah satu kegiatan yang dilakukan manusia yang

memerlukan aktivitas adalah belajar. Suatu aktivitas belajar yang dilakukan

siswa dalam proses pembelajaran, tidak akan terjadi apabila tidak terdapat

aktivitas dalam proses belajar tersebut. Sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Susanto (2013: 18) menjelaskan bahwa aktivitas secara

metodologis yaitu aktivitas belajar lebih dominan pada siswa. Pada dasarnya,

segala sesuatu yang diamati, dilakukan sendiri dan terlibat aktif terhadap

interaksi yang terjadi pada suatu objek yang akan menghasilkan sebuah

pengalaman yang berkesan dan memberikan kontribusi yang sangat besar

terhadap kebermaknaan aktivitas yang akan ditimbulkan.

Menurut Sutikno (2014: 179) aktivitas belajar merupakan seluruh kegiatan

siswadalam proses belajar. Aktivitas belajar tersebut menentukan keberhasilan

proses belajar siswa. Sedangkan menurut Kunandar (2010: 277) aktivitas

siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses

pembelajaran dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Aktivitas
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belajar bukan hanya sekedar aktivitas secara individual, namun aktivitas juga

dilakukan secara berkelompok seperti berdiskusi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas

belajar adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan siswa untuk mencapai

tujuan belajar yang diharapkan melalui proses pembelajaran baik  pengetahuan

maupun perubahan tingkah laku yang telah ditentukan

B) Macam-Macam Aktivitas Dalam Pembelajaran

Tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran bergantung pada diri siswa.

Berawal dari minat dengan segala aktivitas-aktivitas selama mengikuti

pembelajaran menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh

karena itu, aktivitas kerjasama siswa perlu diperhatikan sebab hal ini berperan

penting dalam menentukan prestasi belajar siswa. Aktivitas siswa dalam

bekerjasama meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Kegiatan

belajar dua aktivitas tersebut saling terkait, sehingga dalam pembelajaran

siswa diharapkan mempunyai keserasian antara aktivitas fisik dengan aktivitas

mental yang dilakukan sehingga akan menghasilkan pembelajaran

berkelompok yang optimal.

Berikut ini adalah daftar macam-macam kegiatan siswa menurut Diendrich

dalam Sardiman (2013:101) sebagai berikut:

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya,

membaca,memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan

orang lain.
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2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi,

interupsi.

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian,

percakapan,diskusi, musik, pidato.

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,

laporan,angket, menyalin, membuat rangkuman.

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta,

diagram,charta, poster.

6. Motor activities, yang masuk di dalamnya antara lain: melakukan

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain,

berkebun,beternak.

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: mencari

informasi,menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa,

melihathubungan, mengambil keputusan.

8. Emosional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa

bosan,gembira, semangat, bergairah, berani, tegang, gugup.

Berbeda dengan pendapat tersebut Rohani ( 2004:6-7) menyatakan bahwa

terdapat dua jenis aktivitas dalam pembelajaran menurut yaitu aktivitas fisik

ialah siswa giat aktif dengan anggota badan,membuat sesuatu, bermain atau

bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif.

Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Hal ini

didukung oleh pendapat Sanjaya (2008: 180) bahwa aktivitas tidak terbatas
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pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas mental. Seorang siswa

yang tampaknya hanya mendengarkan saja, tidak berarti memiliki kadar

aktivitas yang rendah dibanding dengan siswa yang sibuk mencatat. Mungkin

saja yang duduk itu secara mental aktif, misalnya menyimak, menganalisis

dalam pikirannya dan menginternalisasi nilai dari setiap informasi yang

disampaikan. Sebaliknya siswa yang sibuk mencatat, tidak dapat dikatakan

memiliki kadar keaktifan yang tinggi, kalau yang bersangkutan hanya sekadar

secara fisik aktif mencatat namun tidak diikuti dengan aktivitas mental.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah

keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas dalam

kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Aktivitas belajar bukan hanya

sekedar aktivitas secara individual, namun aktivitas juga dilakukan secara

berkelompok. Aspek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah bertanya

pada guru, menjawab pertanyaan dari guru, menjawab pertanyaan guru,

melakukan percobaan, menggunakan media, membuat tabel pengamatan,

menuliskan data dalam tabel pengamatan, menuliskan jawaban LKS, diskusi

dengan kelompok, bekerjasama dengan kelompok, mengamati kegiatan

persentasi, mendengarkan sajian persentasi, mengemukakan pendapat,

mendengarkan penjelasan/ informasi dari guru, percaya diri dalam kegiatan

kelompok.
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6) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah

digagas dalam rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tapi

belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 adalah

kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Selain itu penataan kurikulum pada kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah

dari UU No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan peraturan presiden

N0. 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Berdasarkan amanah tersebut Kurikulum 2013 dikembangkan untuk

meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu

peningkatan efektifitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan

waktu pembelajaran di sekolah. Penerapan kurikulum 2013 diimplementasikan

adanya penambahan jam pelajaran, hal tersebut sebagai akibat dari adanya

perubahan proses pembelajaran yang semula dari siswa diberi tahu menjadi

siswa yang mencari tahu.

Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan

antara kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Hal itu sejalan dengan

amanat UU No.20 tahun 2003 sebagai mana tersurat dalam penjelasan pasal 35

bahwa: “Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar yang

telah disepakati.”
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Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi

yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 merupakan

sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan

berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan

presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Pembelajaran

merupakan proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi

pendekatan ilmiah.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah adalah proses pembelajaran yang

dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruk konsep,

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan tertentu. Untuk menunjang hal

tersebut kurikulum 2013 tak lepas dari sumber belajar salah satunya yaitu

media pembelajaran. Menurut Notodiputro (2013: 81) bahwa: Sumber belajar

adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran,

yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik,

alam, sosial dan budaya.

Sesuai dengan pendapat di atas, sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, indikator dan kompetensi dasar serta

kompetensi inti yang akan dicapai dalam kurikulum 2013. Disimpulkan bahwa

penggunaan model pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menunjang

keberhasilan kurikulum 2013, dengan pembelajaran tematik terintegerasi

tersebut tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya alat bantu dan model
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pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar seperti model Problem Based

Learning.

A)Pengertian Pembelajaran Tematik Terintegerasi

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang

berdasarkan tema-tema tertentu. Menurut Covey (dalam Sagala 2010: 61)

menyatakan bahwa: pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam

tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respons

terhadap situasi tertentu.

J.John1  (2015:4)  menyatakan bahwa tematik adalah organisasi dari

kurikulum di sekitar tema sentral. Dengan kata lain itu adalah serangkaian

pelajaran yang mengintegrasikan mata pelajaran di kurikulum, seperti

matematika, membaca, seni bahasa, ilmu sosial, ilmu pengetahuan dll, bahwa

semua ke dalam sebuah tema utama. Setiap kegiatan harus memiliki fokus

utama menuju gagasan tematik.

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe

dari model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik yang

dituangkan Depdiknas dalam Trianto (2012: 147) pada dasarnya adalah model

pembelajaran terintegerasi yang menggunakan tema untuk mengaitkan

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna

kepada siswa.
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Menurut Malaysia Curriculum Development Centre (dalam Kon, dkk. 2012:

2) menyatakan bahwa: Pendekatan tematik adalah upaya untuk

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai belajar dan

berpikir kreatif menggunakan tema. Proses pembelajaran tematik akan

membantu siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Pendekatan tematik adalah

pembelajaran bermakna bagi siswa karena mereka belajar untuk melakukan

secara mandiri.

Sementara menurut John1  (2015: 4) menunjukkan bahwa pembelajaran

tematik  dapat meningkatkan minat siswa, membantu siswa memahami

koneksi, memperluas strategi penilaian, membuat siswa terlibat, kompak

kurikulum, menghemat waktu guru karena menggabungkan semua mata

pelajaran dan menarik pada koneksi dari dunia nyata dan pengalaman hidup.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran tematik termasuk kedalam pembelajaran terintegerasi yang

mengaitkan antar mata pelajaran yang dipadukan dengan tema agar siswa

mendapatkan pengalaman yang bermakna.

B) Karakteristik Pembelajaran Tematik Terintegerasi

Adapun karakteristik pembelajaran tematik terintegerasi menurut Chen

(2012:2) menyatakan bahwa strategi atau karakteristik pembelajaran tematik

didasarkan pada gagasan yang terkait dengan siswa seperti pengalaman hidup

dengan demikian mudah menimbulkan minat dan keterlibatan siswa dalam

pembelajaran. instruksi tematik terintegerasi menggunakan tema sebagai titik

bintang untuk pelajar, memperkuat ikatan pengetahuan. Pendekatan ini, guru
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secara kreatif akan menggunakan strategi untuk melibatkan siswa tidak hanya

dengan cara yang menarik atau menyenangkan, tapi itu membuat hubungan

yang kuat antara ide-ide abstrak dan pemahaman.

Sementara John1 (2015:4) menyatakan bahwa komponen dasar dalam

pembelajaran tematik terintegerasi adalah:

1. Tema - Pilih topik pembelajaran berdasarkan standar kurikulum, minat

siswa atau pengalaman siswa.

2. Tingkat Kelas - Pilih tingkat kelas yang sesuai.

3. Tujuan - Mengidentifikasi tujuan spesifik harus dikuasai selama

pembelajaran

4. Bahan - Tentukan bahan untuk digunakan di seluruh pembelajaran

5. Aktivitas - Mengembangkan kegiatan untuk unit tematik. Pastikan untuk

menutupi kegiatan lintas kurikulum.

6. Pertanyaan Diskusi - Membuat berbagai pertanyaan diskusi untuk

membantu siswa berpikir tentang tema

7. Sastra Seleksi - Pilih berbagai buku yang berhubungan dengan kegiatan dan

tema sentral dari pembelajaran

8. Penilaian - Evaluasi kemajuan siswa di seluruh unit. Menguku

pertumbuhan siswa melalui rubrik atau lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa

karakteristik pembelajaran tematik terintegerasi bersifat fleksibel disesuaikan

dengan minat dan kebutuhan siswa agar siswa mendapatkan pengalaman yang

bermakna.
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C) Penilaian Dalam Pembelajaran Tematik Terintegerasi

Berlakunya kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan Scientific juga

berpengaruh terhadap penilaian yang digunakan. Pada pembelajaran tematik

terpadu menggunakan penilaian yang sebenarnya atau penilaian autentik

(Authentic Assesment).

Penilaian Autentik (Authentic Assesment) menurut Kemendikbud (2013: 87)

adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa

untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual penilaian

autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan

jamak terstandar sekalipun.

Menurut Muller (dalam Nurgiyantoro 2013: 23) penilaian autentik adalah suatu

bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk menunjukan kinerja di dunia

nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan

keterampilan. Sedangkan Komalasari (2010: 148) menyatakan bahwa

“penilaian autentik sebagai suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi

atau konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan

untuk memecahkan masalah dengan alternatif jawaban yang bermacam-

macam.” Dengan kata lain penilaian autentik memonitor dan mengukur semua

aspek hasil belajar yang mencakup kognitif, sikap, serta keterampilan. Baik

yang tampak sebagai hasil akhir maupun berupa perubahan dan perkembangan

aktivitas dan perolehan selama proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa

penilaian autentik adalah penilaian bermakna selama proses pembelajaran yang
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menuntut siswa menunjukan keterampilannya dalam memecahkan masalah yang

dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang dimiliki. Penilaian autentik harus

mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah

atau belum dimiliki siswa, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya,

dalam hal apa mereka mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya.

D) Pendekatan Saintifik

Kemendikbud (2013:1) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar

peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis,

menumpulkan data dengan berbagai teknik, menganlisis data, menarik

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang

“ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan

pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja,

kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu

kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong

siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan

hanya diberi tahu.

Pada konsep pendekatan scientific yang disampaikan oleh Kemendikbud

terdapat 7 (tujuh) kriteria pendekatan scientific. Ketujuh kriteria tersebut adalah

sebagai berikut.
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1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat

dijelaskan  dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira,

khayalan, legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru dan siswa

terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Pembelajaran mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara

kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. Pembelajaran mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi

pembelajaran.

5. Pembelajaran mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami,

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif

dalam merespon materi pembelajaran.

6. Pembelajaran berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, tetapi  menarik

sistem penyajiannya.

Pendekatan  saintifik  merupakan  kerangka  ilmiah  pembelajaran  yang

diusung oleh Kurikulum 2013. Pendekatan saintifik terdiri lima langkah.

Langkah tersebut biasa   disingkat   5M,   yaitu   mengamati,   menanya,

mengumpulkan   informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Langkah-

langkah pendekatan saintifik  yang dikemukakan Kemendikbud (2013) adalah
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mengamati, menanya, mencoba (mengumpulkan data), menalar

(mengasosiasikan), dan mengomunikasikan atau membentuk jejaring.

Menurut Hosnan (2014: 34) Implementasi   Kurikulum   2013   dalam

pembelajaran dengan   pendekatan saintifik  adalah  proses  pembelajaran

yang  dirancang  sedemikian  rupa  agar siswa secara  aktif  mengonstruk

konsep,  hukum  atau  prinsip  melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk

mengidentifikasi  atau  menemukan  masalah), merumuskan  masalah,

mengajukan  atau  merumuskan  hipotesis,  mengumpulkan data   dengan

berbagai   teknik,   menganalisis   data,   menarik   kesimpulan   dan

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan

saintifik  dimaksudkan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada siswa dalam

mengenal,  memahami  berbagai  materi    menggunakan  pendekatan  ilmiah,

bahwa  informasi  bisa  berasal  dari  mana  saja,  kapan  saja,  tidak  bergantung

pada informasi   searah   dari   guru.   Oleh   karena   itu,   kondisi

pembelajaran   yang diharapkan  tercipta  diarahkan  untuk  mendorong siswa

dalam  mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya

diberi tahu.

Karakteristik  pembelajaran  dengan  pendekatan saintifik  yaitu  pembelajaran

yang  berpusat  pada siswa yang  melibatkan  keterampilan  proses  sains

dalam mengkontruksi konsep, hukum atau prinsip. Pendekatan   saintifik  dalam

pembelajaran  bertujuan  untuk   meningkatkan kemampuan intelek, khususnya

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan suatu masalah

secara sistematik, dan melatih siswa   dalam   mengkomunikasikan   ide-ide.
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Hal   ini diharapkan   mampu   mendorong terciptanya kondisi pembelajaran di

mana siswa  merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, sehingga

dapat diperoleh hasil belajar yang tinggi.

E) Pembelajaran Tematik Terintegerasi Tema tempat Tinggalku di kelas
IV

Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan

beberapa muatan pelajaran sekaligus,dalam kurikulum 2013 tema sudah

disiapkan oleh pemerintah dan sudah dikembangkan menjadi subtema dan

satuan pembelajaran. Penyajian pembelajaran untuk kelas IV sekolah dasar

memiliki alokasi waktu kumulatif 36 JP per minggu, namun penjadwalan tidak

terbagi secara kaku melainkan diatur secara fleksibel.

Pembelajaran tematik terintegerasi melalui beberapa tahapan yaitu pertama guru

harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai muatan pelajaran selama

satu tahun. Kedua guru melakukan analisis standar kompetensi lulusan,

kompetensi inti, kompetensi dasar dan membuat indikator dengan tetap

memperhatikan muatan materi dari standar isi. Ketiga membuat hubungan

pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Keempat

membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator. Kelima menyusun silabus

tematik dan keenam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik

terintegerasi dengan menerapkan pendekatan saintifik.

Tema tempat tinggalku merupakan tema ke delapan pada semester dua kelas

IV sekolah dasar yang terdiri dari 3 subtema yang masing-masing subtema

terdiri dari 6 pembelajaran. Tema tempat tinggalku terdiri  dari beberapa
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kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dibahas berikut ini lebih

difokuskan pada subyek penelitian di kelas IV semester II tema tempat

tinggalku Subtema lingkungan tempat tinggalku.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 adalah

kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. dalam

Kurikulum 2013 pembelajaran tematik termasuk kedalam pembelajaran

terintegerasi yang mengaitkan antar mata pelajaran yang dipadukan dengan

tema agar siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna. Karakteristik

pembelajaran tematik terintegerasi bersifat fleksibel disesuaikan dengan minat

dan kebutuhan siswa. Berlakunya kurikulum 2013 yang menggunakan

pendekatan scientific (mengamati,   menanya,   mengumpulkan   informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan) juga berpengaruh terhadap penilaian

yang digunakan yaitu  pada pembelajaran tematik terintegerasi menggunakan

penilaian yang sebenarnya atau penilaian autentik (Authentic Assesment).

Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan

pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki siswa, bagaimana mereka

menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka mampu menerapkan

perolehan belajar, dan sebagainya.

B. Peneltian yang Relevan

1. Penelitian yang di lakukan Tosun (2013) menunjukan bahwa Model PBL lebih

efektif dalam mengembangkan kemampuan metakognisi siswa juga
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memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap siswa pada pembelajaran

kimia.

2. Penelitian yang di lakukan EL-Shaer and Gaber (2014) Hasil menunjukan

bahwa Model PBL memberikan dampak terhadap percaya diri siswa, rasa

ingin tahu dan kemampuan berpikir  kritis siswa. rata-rata skor pengetahuan

siswa juga mengalami peningkatan setelah menggunakan model PBL.

3. Penelitian yang di lakukan Barniol (2016) menunjukkan bahwa terdapat

evektivitas yang signifikan pembelajaran menggunakan LKS tutorial terbukti

dari peningkatan hasil belajar siswa. LKS tutorial mampu mengatasi kesulitan

belajar siswa dan siswa mampu belajar secara mandiri sehingga pembelajaran

menjadi lebih aktif.

4. Penelitian yang di lakukan Podolak dan Danforth (2013) menunjukkan bahwa

dengan menggunakan LKS mampu memberikan pengalaman kepada siswa,

LKS membuat siswa blajar lebih aktif dan mengatasi kesulitan belajar siswa.

LKS lebih disukai dan meningkatkan memapuan siswa dalam memecahkan

masalah.

5. Penelitian yang di lakukan Kolomuca (2012) menunjukkkan bahwa tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas control yang menggunakan

metode konvensional dengan kelas eksperimen yang menggunakan LKS

animasi. Alternatif yang dilakukan adalah melakukan remedial. Berdasarkan

penelitian, disimpulkan animasi yang LKS ditingkatkan mungkin cara yang

efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Chuen Yeh (2011) dapat disimpulkan bahwa:

dengan memasukkan PBL dalam pembelajaran, guru mungkin merasa ada
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tambahan beban kerja, seperti rencana pengajaran, observasi di kelas,

wawancara dan jurnal refleksi, namun setelah terbiasa dengan keseluruhan

proses PBL, guru dapat menikmatinya dan menjadi Puas dengan motivasi

belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar dan  secara signifikan

meningkatkan pengembangan pengetahuan dan kemampuan instruksional.

Setelah PBL, hasil belajar siswa dalam pre-test dan post-test menunjukkan

perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa PBL adalah pendekatan

pengajaran untuk melatih peserta didik dalam tingkat tinggi pemikiran yang

kompeten.

7. Penelitian yang di lakukan oleh  J.John (2015) dapat disimpulkan bahwa guru

lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan semua siswa dengan  menerapkan

kurikulum tematik baru yang terintegrasi saat dilatih dibandingkan dengan

guru yang menerapkan kurikulum tanpa pelatihan.

8. Penelitian yang di lakukan oleh ÖZMEN dan Yildrim (2015) menunjukkan

bahwa lembar kerja adalah bahan ajar yang lebih efektif daripada metode dan

bahan pengajaran tradisional. Meskipun metode pengajaran tradisional

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesalahpahaman siswa. Untuk

itulah, strategi pengajaran alternatif yang membuat siswa aktif dalam kegiatan

belajar harus dikembangkan dan digunakan dalam pengajaran di kelas. Dan

juga, penulis buku teks, pengembang program, dan guru harus diberi tahu

tentang hasil studi jenis ini. Guru harus diberi tahu dengan pelatihan tentang

pengembangan dan penerapan lembar kerja.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Chiang dan Lee (2016) menunjukkan bahwa

pembelajaran berbasis masalah  tidak hanya dapat meningkatkan motivasi
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belajar siswa sekolah kejuruan, namun juga memudahkan kemampuan

pemecahan masalah mereka. Kontribusi penelitian ini adalah untuk

pendidikan kejuruan, terutama untuk memberi guru contoh nyata PBL.

10. Penelitian yang di lakukan oleh Murray  (2007) menunjukkan PBL memiliki

efek yang sangat positif secara langsung terhadap perilaku gigih siswa.

Penelitian kami bersifat empiris Bukti efektivitas pembelajaran berbasis

masalah. Pendekatan berbasis masalah dapat membantu peningkatan Kualitas

pendidikan dan pengalaman siswa.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian

yang pernah dilakukan baik yang meneliti tentang LKS maupun tentang model

PBL berpengaruh positif terhadap pembelajaran. Oleh karena itu penulis ingin

meneliti tentang pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

problem based learning di SD Negeri 1 Sukarame, diharapkan dengan

menggunakan produk pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi problem based learning akan mengatasi permasalahan di kelas IV SD

Negeri 1 Sukarame khususnya pada aspek aktivitas dan hasil belajar siswa.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang  mewajibkan kegiatan pembelajaran

menggunakan pendekatan scientific. Untuk itu, banyak faktor yang  menentukan

keberhasilan  belajar  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran. Faktor -faktor

tersebut,  saling  mempengaruhi  dan  memiliki  kontribusi besar dalam

mengoptimalkan  tujuan  belajar  yang  diharapkan.
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Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah pembelajaran tematik

terintegerasi, guru menyajikan materi ajar berdasarkan tema tidak lagi terpisah

seperti halnya mata pelajaran. Hasil observasi peneliti menunjukkan masih terjadi

beberapa masalah di dalam kelas yang belum sesuai dengan penerapan kurikulum

2013. Kurikulum 2013 telah dipermudah dengan adanya panduan untuk

merencanakan perangkan pembelajaran. Buku ajar sudah disusun berdasarkan

tema dan kegiatan pembelajaranya tapi guru masih menyampaikan  materi  ajar

secara  terpisah  belum  dikaitkan  dengan  tema. Selain itu, kurikulum juga

menuntut guru agar mengoptimalkan pemanfaatan media pembelajaran sebagai

alat bantu penyalur pesan kepada siswa.

Bahan ajar yang kurang kreatif dan inovatif serta belum memenuhi standar

kompetensi kurikulum akan menyebabkan kurangnya keaktifan siswa dalam

proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Selain itu

bahan ajar yang lebih mengacu pada hakikat pembelajaran tematik terintegerasi

justru sebagai produk cenderung mengajarkan siswa untuk menghafal konsep

faktual tanpa disertai dengan pemahaman terhadap konsep tersebut sehingga

pembelajaran yang dilakukan tidak akan memberikan pengalaman pembelajaran

secara utuh dan kurang mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah

siswa. Dengan demikian, produk yang terwujud dari proses ilmiah dan sikap

ilmiah akan berpengaruh positif terhadap kehidupan dan lingkungan sehari-hari

siswa salah satunya dengan menggunakan metode PBL (Problem Based

Learning)
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Salah satu bahan ajar yang disusun berdasarkan langkah-langkah model PBL

diharapkan dapat mengasah kemampuan siswa dalam  mengamati, menghipotesis,

menginterpretasi, memprediksi, dan mengkomunikasikan sehingga dapat

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu kelebihan model PBL

lainnya adalah realistik dengan kehidupan siswa, konsep sesuai dengan kebutuhan

siswa, memupuk sifat penemuan siswa, retensi konsep menjadi kuat, memupuk

kemampuan pemecahan masalah.

Pengembangan aktivitas dan hasil belajar siswa memerlukan suatu kegiatan

pembelajaran yang mendukung. Salah satu alternatif yang diharapakan dapat

meningkatkan hasil belajar  siswa adalah dengan pemaksimalan penggunaan LKS

merupakan suatu bahan ajar yang dapat membantu memecahkan kesulitan. LKS

yakni sebagai alat bantu untuk belajar aktif, menarik perhatian siswa, menangkap

pengertian yang diberikan guru, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Langkah-

langkah dalam penerapan model PBL dan Scientific yang menggunakan media

LKS meliputi  (1) menyajikan masalah yang relevan dengan tema melalui

kegiatan mengamati media (2) membimbing  siswa untuk mengkontruksi

pengetahuan melalui kegiatan bertanya, (3)  membimbing siswa dalam bernalar

dengan mengumpulkan informasi baik  individu maupun kelompok, (4)

memfasilitasi siswa mencoba dengan menyusun alternatif solusi pemecahan

masalah, (5) membimbing siswa  membuat jejaring serta mengkomunikasikan

hasilnya, dan (6) menganalisis  serta mengevaluasi hasil kerja siswa yang dibuat

secara individu atau  kelompok.
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Jika LKS disusun dengan baik dan menarik maka akan membuat pembelajaran

akan lebih baik karena LKS dapat mengarahkan siswa untuk menemukan dan

mengembangkan konsep sendiri dengan atau tanpa bantuan guru dan juga

mengembangkan minat belajar siswa. Dengan dikembangkannya LKS ini

diharapkan pembelajaran akan berjalan lebih mudah dan siswa akan lebih

termotivasi. Sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Penelitian ini mengenai pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Variabel bebas

pada penelitian ini adalah aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis

tematik terintegerasi berorientasi PBL dan variabel terikatnya adalah hasil belajar

IPA siswa. Hubungan antara ketiga  variabel tersebut digambarkan dalam diagram

berikut. Jika digambarkan dengan bagan akan terlihat seperti ini.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

KONDISI AWAL

MATERI/KOMPETENSI

MODEL Pembelajaran Pengembangan BAHAN
AJAR

PROBLEM BASED

LEARNING

LKS tematik
terintegerasi

KOLABORASI

Produk LKS tematik
Terintegerasi berbasis

PBL

Rendahnya aktivitas
dan hasil belajar IPA

Hasil belajar IPA siswa
yang menggunakan dan

tidak menggunakan  LKS
tematik Terintegerasi
berbasis PBL berbeda

Aktivitas penggunakan LKS
tematik Terintegerasi berbasis

PBL berpengaruh terhadap
hasil belajar



58

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian

ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hipotesis 1

H0: Tidak Terwujudnya produk pengembangan LKS berbasis tematik

terintegerasi berorientasi PBL.

H1: Terwujudnya produk pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL.

Hipotesis 2

H0:   tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar siswa

yang tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

PBL pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

H1: terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar siswa

yang tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

PBL pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

Hipotesis 3

H0: tidak terdapat pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS

berbasis termatik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar

IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

H1: terdapat pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis

termatik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA siswa

kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Research and Development

(R&D) atau metode penelitian dan pengembangan. Metode Penelitian dan

Pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk

tersebut. Produk yang dihasilkan dapat beraneka ragam.

Borg and Gall (Sugiyono, 2010: 9) menyatakan bahwa, penelitian dan

pengembangan (Research and Development/R&D), merupakan metode penelitian

yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus

diikuti untuk menghasilan produk, yaitu : 1) Penelitian dan pengumpulan

informasi awal, 2) perencanan, 3) pengembangan format produk awal, 4) uji coba

awal, 5) revisi produk, 6) uji coba lapangan, 7) revisi produk, 8) uji coba lapangan

9) revisi produk akhir, 10) desiminasi dan implementasi.

Penelitian ini dibatasi pada tahap ke-1 sampai tahap ke-8, sesuai dengan kebutuhan

pada pembelajaran tematik terintegerasi di SDN 1 Sukarame. Penelitian ini
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bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa LKS yang kemudian

diterapkan pada pembelajaran tematik terintegerasi pada tema tempat tinggalku

kelas IV, dan diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa

untuk memahami materi dalam tema tersebut. Dikarenakan penelitian R&D

memerlukan waktu yang lama, penulis menggunakan metode ini untuk

menggembangkan LKS berbasis Tematik terintegerasi berorientasi PBL (Problem

Based Laerning) untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa.

B. Prosedur Pengembangan

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk

mengembangkan perangkat pembelajaran berupa LKS pada Tema 8 tempat

tinggalku untuk SD kelas IV berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL.

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi

prosedur pengembangan yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Prosedur ini

dipilih karena memiliki langkah yang terperinci namun sederhana. Prosedur terdiri

atas sepuluh langkah. Penjelasan dari tiap-tiap langkah pengembangan Brog and

Gall, adalah sebagai berikut:

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

studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan persiapan

untuk merumuskan kerangka kerja penelitian;

2. Planning; termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian

yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai
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pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan melaksanakan studi

kelayakan secara terbatas;

3. Develop preliminary form of product, yaitu mengembangkan bentuk

permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini

adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung;

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

skala terbatas. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat

dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau angket;

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

yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. Perbaikan ini sangat mungkin

dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam

ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft produk (model) utama yang siap

diujicoba lebih luas;

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

evaluasi atas produk;

7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan

terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah

merupakan desain model operasional yang siap divalidasi;

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

operasional yang telah dihasilkan;

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

dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final);
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10. Dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan

produk/model yang dikembangkan.

Pada penelitian ini hanya dibatasi pada tahap ke-1 sampai tahap ke-9 karena

keterbatasan biaya dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu

rancangan produk berupa LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi probem

based learning tematik Tema 8 Subtema 1 kelas IV Sekolah Dasar, dan

diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar bagi siswa.

Gambar 2 Prosedur pengembangan LKS ( Sugiono, 2010:408)

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Arikunto (2010:115) Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian,

apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian,

maka ini merupakan penelitian populasi”. Populasi dalam penelitian ini adalah
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siswa-siswi kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung tahun pelajaran

2016/2017.

Tabel 3.2. Jumlah Populasi Siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame Bandar
Lampung tahun pelajaran 2016/2017.
No Kelas Jumlah
1 IVA 40
2 IVB 37
3 IVC 40
4 IVD 40
5 IV E 39
Jumlah 198

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian

ini berjumlah 198 siswa.

2. Sampel

Arikunto (2010:117) menjelaskan bahwa Sampel adalah “Sebagian atau wakil dari

populasi yang akan diteliti dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Untuk

kepentingan penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan simple

random sampling. Menurut Nazir (1983: 331) pada simple random sampling

tiap unit populasi diberi nomor. Kemudian sampel yang diinginkan ditarik

secara random, baik dengan menggunakan random numbers ataupun dengan

undian biasa. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Peneliti mendaftar semua anggota populasi



64

2) Setelah di daftar, kemudian masing-masing anggota populasi di beri

nomor, masing-masing dalam kertas kecil. Kertas tersebut kemudian

dilinting/ digulung.

3) Gulungan/ lintingan kertas tersebut kemudian dimasukan kedalam suatu

tempat (gelas) yang dapat digunakan untuk mengaduk kertas secara acak.

4) Setelah di acak kemudian peneliti mengambil gulungan kertas satu- persatu

sampai di peroleh  sejumlah sample yang diperlukan

5) Dari hasi pengambilan kertas tersebut diperoleh kelas IVB sebagai kelas

eksperimen dan kelas IV C sebagai kelas kontrol yang masing-masing

berjumlah 37 dan 40 siswa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data kuantitatif dan

data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini

adalah:

a. Tes

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar tempat tinggalku. Data

tersebut berupa data kuantitatif yang diperoleh  melalui test yang diberikan

kepada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

b. Angket

Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada guru kelas dan siswa dengan

tujuan untuk memperoleh data ini digunakan untuk memperoleh data tentang
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keterbacaan produk LKS. Data yang diperoleh melalui angket tersebut berupa

data kuantitatif.

c. Lembar validasi ahli

Lembar validasi ahli dalam penelitian ini ditujukan kepada Pakar /Alhi. Dalam

penelitian ini untuk memvalidasi produk pengembangan LKS berbasis tematik

terintegerasi berorientasi PBL lembar validasi ditujukan kepada Dosen ahli

media dan materi. Data yang diperoleh melalui angket tersebut berupa data

kuantitatif.

d. Lembar observasi

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memeroleh data

tentang aktivitas belajar siswa. lembar observasi di buat dengan skala liker

dengan skor 1-5. Data yang di peroleh berupa data kualitatif.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2010: 61) menyatakan bahwa: Variabel bebas merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel terikat adalah variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: eaktivitas belajar sementara variabel

terikat dalam penelitian ini hasil belajar.
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a) Definisi Konseptual

Sadirman (2013:100) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas

belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas siswa

adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan aktivitas

dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses

pembelajaran dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Aktivitas

belajar bukan hanya sekedar aktivitas secara individual, namun aktivitas juga

dilakukan secara berkelompok.

b) Definisi Operasional

Aktivitas belajar merupakan segala sesuatu yang dilakukan siswa baik fisik

maupun mental/non fisik dalam suatu pembelajaran atau suatu bentuk interaksi

(guru dan siswa) untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Aktivitas

yang diutamakan dalam pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh

siswa dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan siswa aktif

melakukan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran dengan melakukan

diskusi, kerja kelompok, bertanya, dan lempar gagasan.kegiatan atau aktivitas

siswa yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang demikian akan

mewujudkan pembelajaran aktif. Cara mengukur aktivitas belajar siswa adalah

dengan menggunakan lembar observasi yang berisikan 15 item indikator

aktifitas belajar dengan menggunakan skala likert dengan kateragori: sangat

aktif (5), aktif (4), cukup aktif (3), kurang aktif (2), sangat kurang aktif (1).
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2. Variabel hasil Belajar (Variabel Y)

a) Definisi Konseptual

Hasil belajar diartikan sebagai hasil akhir pengambilan keputusan tentang

tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses belajar mengajar,

pembelajaran dikatakan berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah

dari hasil sebelumnya.

b) Definisi Operasional

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau  usaha yang

dapat memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur  dengan alat atau

tes tertentu. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang

sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta

didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk

pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi

muatan/kompetensi program, dan proses. Pada penelitian ini Penilaian hasil

belajar siswa ranah pengetahuan atau kognitif pada mata pelajaran IPA.

Instrumen penilaian kemampuan siswa pada penelitian ini adalah dengan

Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal pada

materi sumber daya alam dengan indikator (1) menyebutkan sumber daya

alam (2) membedakan sumber daya alam (3) mengklasifikasikan sumber

daya alam (4) memberi contoh hubungan antara sumber daya alam dengan

lingkungan, tekhnologi dan masyarakat. Adapun setiap jawaban yang benar

diberikan nilai lima (5) dan jawaban yang salah di berikan nilai nol (0)
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E. Kisi-Kisi Instrumen

1) Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas belajar siswa

Tabel. 3.2 Kisi-kisi instrumen aktivitas belajar siswa

No Aspek Indikator
Skor

1 2 3 4 5
1 Visual

activities
Mengamati penjelasan guru

2 Mengamati persentasi
kelompok lain

3 Oral
ativities

Bertanya kepada guru
4 Bertanya kepada teman
5 Menjawab pertanyaan guru
6 Berdiskusi dengan kelompok
7 Memberikan pendapat
8 Listening

activities
Mendengarkan persentasi
kelompok lain

9 Mendengarkan penjelasan
guru

10 Writing
activities

Membuat tabel pengamatan
11 Menuliskan jawaban di LKS
12 Emosional

activities
Bersemangat saat berdiskusi

13 Percaya diri saat mengikuti
pembelajaran

14 Bekerja sama dengan teman
15 Menghargai teman saat

pembelajaran berlangsung
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2) Kisi-Kisi Instrumen Hasil Belajar IPA

Tabel 3.3    Kisi-Kisi Hasil Belajar IPA
Standar

Kompetensi Kompetensi
Dasar Indikator KKO

Jumlah
Butir
soal

No
item

Skor

Memahami
hubungan
antara
sumber
daya alam
dengan
lingkungan,
teknologi,
dan
masyarakat

3.7
Mendeskrisikan
hubungan
antara sumber
daya alam
dengan
lingkungan,
teknologi, dan
masyarakat

1. menyebutkan
sumber daya alam.

2. membedakan
sumber daya alam.

3. mengklasifikasikan
sumber daya alam.

4. memberi contoh
hubungan antara
sumber daya alam
dengan lingkungan,
teknologi, dan
masyarakat

C1

C2

C3

C2

5

5

5

5

1,2,3,4
,5

6,7,8,
9, 10

11,12,
13, 14,
15

16,17,
18, 19,
20

5

5

5

5

Kisi-kisi tes hasil belajar siswa disesuaikan dengan hasil uji persyaratan

instrument tes berupa uji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat

kesukaran soal, sehingga tes hasil belajar siswa yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah 20 soal.
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3) Kisi-Kisi Instrumen Lembar Ahli Media

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Lembar Ahli Media

No Indikator Aspek yang di nilai
SKOR

1 2 3 4 5

1 Kesesuaian
materi

Kesesuaian  materi LKS dengan pokok
bahasan

2 LKS memuat masalah sesuai dengan tema

3 Kesesuaian
Kegiatan

LKS membimbing siswa mengajukan
hipotesis

4 LKS menuntun siswa mengumpulkan data
dan menjaring informasi

5 LKS membantu siswa untuk menemukan
jawaban materi yang didapatkan

6 LKS membuat penguatan terhadap jawaban
kesimpulan hipotesis

7 Kelayakan isi LKS dapat digunakan bagi siswa yang
lamban dan pandai

8 Materi LKS sesuai dengan kemampuan dan
kondisi siswa

9 LKS dapat membantu siswa untuk
menemukan konsep materi pembelajaran

10 Kesesuaian
LKS dengan
pendekatan
PBL(Problem
Based
Learning)

LKS dapat membantu siswa
mengembangkan kemampuan, komunikasi
sosial, emosional, moral dan estetika

11 LKS dapat membantu siswa menyelesaikan
masalah kontekstual

12 Kejelasan
bahasa, teks,
dan gambar

LKS menggunakan bahasa dan  kalimat
yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa

13 Desain LKS menarik bagi siswa untuk
dipelajari

14 Penulisan dalam LKS runtun, rapih dan
jelas

15 LKS berisi gambar yang sesuai dengan
materi dan menarik bagi siswa

4) Kisi-Kisi Instrumen Lembar penilaian ahli materi
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Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Lembar penilaian ali materi

No Indicator Aspek yang di nilai
SKOR

1 2 3 4 5

1 Kesesuaian isi LKS dapat digunakan bagi siswa yang
lamban dan pandai

2 Kesesuaian
LKS dengan
pendekatan
PBL(Problem
Based
Learning)

LKS berisi masalah yang sesuai dengan
materi

3 LKS dapat membantu siswa menyelesaikan
masalah

4 LKS dapat membantu siswa untuk
menemukan konsep materi pembelajaran

5 LKS dapat membantu siswa
mengembangkan kemampuan, komunikasi
sosial, emosional, moral dan estetika

6 Kejelasan
bahasa, teks,
dan gambar

LKS menggunaan bahasa dan  kalimat
yang  jelas dan mudah dipahami oleh siswa

7 Materi LKS sesuai dengan kemampuan dan
kondisi siswa

8 Desain LKS menarik bagi siswa untuk
dipelajari

9 Penulisan dalam LKS runtun, rapih dan
jelas

10 LKS berisi gambar yang sesuai dengan
materi dan menarik bagi siswa

5) Kisi-kisi instrumen lembar penilaian guru
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Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen lembar penilaian guru

No Indikator Aspek yang di nilai
SKOR

1 2 3 4 5

1 Kesesuaian
dengan tujuan

LKS sesuai dengan tujuan pembelajaran

2 Kesesuaian LKS
dengan
pendekatan
PBL(Problem
Based Learning)

LKS berisi masalah yang sesuai dengan
materi

3 LKS dapat membantu siswa
mengembangkan kemampuan
menyelesaikan masalah

4 LKS sudah menujukan langkah-langkah
problem based learning

5 Kesesuaian
evaluasi

Soal yang terdapat pada LKS mencukupi
kebutuhan evaluasi

6 Kesesuaian
materi

Materi yang disajikan dalam LKS mampu
memenuhi kebutuhan siswa

7 LKS menuntun siswa melakukan kegiatan
yang bermakna

8 Kesesuaian
petunjuk

Petunjuk penggunaan lks sudah jelas

9 Kejelasan
bahasa, teks, dan
gambar

Desain LKS menarik bagi siswa untuk
dipelajari

10 Penulisan dalam LKS runtun, rapih dan
jelas

11 LKS menggunakan bahasa yang mudah
dipahami siswa

F. Uji Instrumen Penelitian Penelitian

Untuk mendapat data yang lengkap, maka alat istrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Istrumen yang baik dalam suatu penelitian harus memenuhi

dua syarat validitas dan reliabilitas, daya pembeda soal dan tingkat kesukaran soal.

1) Uji Validitas Instrumen
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-tingkatan kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Sugiyono (2013: 352-353) “Validitas

terbagi menjadi tiga, yaitu validitas konstruk (contruct validity), validitas isi

(content validity), dan validitas eksternal.” Pada penelitian ini menggunakan

pengujian dengan bantuan program SPSS versi 16.00 dengan model correlation

product moment.

2) Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur instrumen soal tes

hasil belajar. Pengujian reliabilitas menggunakan program SPSS versi 16.0 for

Windows dengan model Alpha Cronbach’s.

3) Daya Pembeda Tes Hasil belajar Siswa

Ukuran daya pembeda (D) ialah selisih antara proporsi jawaban benar dari

kelompok tinggi dengan proporsi jawaban benar dari kelompok rendah. Ukuran

daya pembeda (D) ialah selisih antara proporsi jawaban benar dari kelompok

tinggi dengan proporsi jawaban benar dari kelompok rendah. Untuk mengukur

daya pembeda dari setiap butir soal, daya pembeda dihitung dengan bantuan

program Anates Versi 4.2.

4) Tingkat Kesukaran Soal Tes Hasil Belajar
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Tingkat kesukaran menunjukkan apakah butir soal tergolong sukar, sedang, atau

mudah. Untuk mencari tingkat kesukaran, tingkat kesukaran dihitung dengan

bantuan program Anates Versi 4.2.

G. Uji Prasyarat Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada data yang akan

dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari

populasi yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian

ini pengujian normalitas digunakan untuk menguji data aktivitas belajar siswa

yang menggunakan pengembangan LKS berbasis tematik terpadu Berorientasi

PBL (X), hasil belajar (Y). Adapun untuk menguji normalitas pada penelitian

ini adalah dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan menguji sama atau tidaknya variansi-variansi

dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui

apaka variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Menguji homogenitas

dalam penelitian ini di bantu dengan menggunakan program SPSS versi 16.0

for windows.

H. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data:

a) Hipotesis pertama



75

Analisis data yang digunakan untuk menguji

Hipotesis 1

H0: tidak terwujudnya produk pengembangan LKS berbasis tematik

terintegerasi berorientasi PBL

H1: terwujudnya produk pengembangan LKS berbasis tematik terintegerasi

berorientasi PBL

Pengujian hipotesis pertama adalah berdasarkan produk LKS berbasis

tematik terintegerasi yang dikembangkan dengan menggunakan model

problem based learning.

b) Hipotesis kedua

Analisis data yang digunakan untuk menguji

Hipotesis 2

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar siswa

yang tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

PBL pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

H1 : Ada perbedaan hasil belajar IPA siswa yang menggunakan LKS berbasis

tematik terintegerasi berorientasi PBL dengan hasil belajar siswa yang

tidak menggunakan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sukarame.

Pengujian hipotesis kedua adalah dengan menggunakan uji perbedaan dua

mean sample independen atau uji t independen Adapun rumusnya adalah:

= 1 − 21 + 2( 1 + 2) ( 11 + 12 )
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Keterangan

x1 = rata-rata skor kelompok 1
x2 = rata-rata skor kelompok 2
jk1 = jumlah deviasi kuadrat kelompok 1
jk2 = jumlah deviasi kuadrat kelompok 2
n1 = jumlah subyak kelompok 1
n2 = jumlah subyak kelompok 2
f = frekuensi

Kriteria Pengujian

Gambar 3 Kriteria Pengujian Hipotesis

H0 diterima apabila t (α/2;n-2)≤ t ≤ t (α/2;n-2).

H0 ditolak apabila t> t (α/2;n-2) atau < t (α/2;n-2).

c) Hipotesis ketiga

Analisis data yang digunakan untuk menguji

Hipotesis 3

Ho : tidak terdapat pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS

berbasis tematik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA

siswa kelas IV SD Nergeri 1 Sukarame.

Daerah diterima
Daerah ditolak Daerah ditolak

-t (a/2; n-1)-t (a/2; n-1)
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H1 : terdapat pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis

tematik terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA siswa

kelas IV SD Nergeri 1 Sukarame.

Pengujian hipotesis ketiga adalah dengan menggunakan persamaan regresi

linier sederhana. Adapun rumusnya adalah:

Keterangan

Ý = variabel response atau variabel akibat (dependent)
X = variabel predictor atau veriabel faktor penyebab (independent)
a = konstanta
b = koefisien regresi (kemiringan: besaran response yang ditimbulkan

oleh predictor.

Ý = +
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V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan lembar kegiatan siswa berbasis

tematik terintegerasi berorientasi problem based learning pada sub tema

lingkungan tempat tinggalku tema tempat tinggalku kelas IV SD Negeri 1

Sukarame Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Produk yang di hasilkan dalam penelitian ini adalah pengembangan lembar

kegiatan siswa berbasis tematik terintegerasi berorintasi problem based

learning yang menggunakan model R&D dari Brog and Gall sesuai dengan

analisis kebutuhan dan tahapan penelitian pengembangan. Adapun lembar

kegiatan siswa berbasis tematik terintegerasi berorintasi problem based

learning disesuaikan dengan langkah-langkah model pembelajaran problem

based learning dengan pendekartan saintifik meliputi  (1) orientasi pada

masalah (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar (3) membimbing

pengalaman individual/kelompok (4) mengembangkan dan menyajikan hasil

karya, dan(5) menganalisis pemecahan masalah
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2. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar IPA antara siswa yang menggunakan

LKS berbasis tematik terpadu berorientasi problem based learning lebih tinggi

dengan rata-rata hasil belajar IPA siswa yang tidak menggunakan LKS

berbasis tematik terpadu berorientasi problem based learning.

3. Terdapat pengaruh aktivitas penggunaan pengembangan LKS berbasis tematik

terintegerasi berorientasi PBL terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD

Nergeri 1 Sukarame.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada

upaya peningkatan hasil belajar IPA siswa. Pembelajaran tematik akan berdampak

baik apabila di dukung oleh Lembar kegiatan siswa dikombinasikan dengan model

pembelajaran problem based learning. Implikasi secara teoritis dan implikasi

empiris sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa, guru dapat

menggunakan LLKS yang telah berkembang dan teruji validitasnya.

Penggunaan LKS yang dikombinasikan dengan model problem based

learning yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang matang.

Pertimbangan tersebut untuk memastikan praktisi pendidikan melakukan hal

yang benar-benar dibutuhkan siswa.

2. Secara empiris, implikasi LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

problem based learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Tampilan dan kegiatan yang ada di dalam LKS berbasis tematik terintegerasi
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berorientasi problem based learning dapat meningkatkan minat belajar siswa

karena yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, berikut ini disampaikan saran

bagi:

1. Siswa

Diharapkan siswa dapat selalu aktif dalam proses pencarian informsi dalam

memecahkan masalah yang ada pada LKS sehingga pengetahuan siswa akan

semakin kaya dan semakin kritis dalam memecahkan masalah sehingga hasil

belajar IPA siswa akan meningkat.

2. Guru

Guru dalam menerapkan LKS berbasis tematik terintegerasi berorientasi

problem based learning hendaknya memahami prosedur penggunaan LKS,

selalu mengarahkan dan membimbing siswa selama proses pembelajaran.

Hendaknya guru memotivasi siswa agar belajar lebih aktif sehingga hasil

belajar IPA siswa akan meningkat.

3. Sekolah

Pihak sekolah diharapkan memberikan dukungan kepada guru kelas untuk

menggunakan berbagai variasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan

aktivitas belajar siswa khususnya model pembelajaran problem based learning

yang didukung oleh fasilitas yang dapat digunkan dalam proses pembelajaran.
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4. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan LKS berbasis

tematik terintegerasi berorientasi problem based learning tidak hanya dilihat

dari aspek kognitif pada mata pelajaran IPA saja tetapi juga dilihat pada aspek

afektif dan psikomor, supaya LKS yang dikembangkan.
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