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ABSTRACT 

 

 

DEVELOPING STUDENT WORKSHEET BASED ON INQURY GRADE IV 

TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES AT SD N 8 METRO TIMUR 

 

By 

 

 

Hidayatullah 

 

 

 

The problem in this research is the low learning outcomes and LKS is not 

available that meets the needs of students in learning. This study aims to produce 

a valid, attractive and effective thematic LKPD product based on the results of 

thematic learning in fourth grade. The method of this research is research and 

development (R & D) of Borg and Gall. Using ADDIE learning design model 

(Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluation). The population of this 

study is the fourth grade students of SD N 8 Metro Timur amounted to 48 people 

and a sample of 24 people obtained by purposive sampling technique. Instruments 

used in this study are in the form of questionnaire assessment of product validity, 

questionnaire of students response to the LKPD based inquiry and test results of 

student learning outcomes. Data analysis is using qualitative and quantitative 

analysis techniques. The result of the research is to produce inquiry-based 

thematic LKPD product that meet the valid criteria, interesting and effective to 

thematic learning result in fourth grade of elementary school. 

 

Keywords: inquiry, student worksheet, thematic 
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ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK TEMATIK 

BERBASIS INKUIRI KELAS IV SD NEGERI 8  

METRO TIMUR 

 

 

 

Oleh 

 

 

Hidayatullah 

 

 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar dan belum tersedia LKPD 

yang memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan produk LKPD tematik berbasis inkuiri yang valid, 

menarik dan efektif terhadap hasil belajar tematik di kelas IV SD. Metode 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dari Borg and Gall. 

Menggunakan model desain pembelajaran ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement dan Evaluation). Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas IV 

SD N 8 Metro Timur Kota Metro berjumlah 48 orang dan sampel 24 orang yang 

diperoleh dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa angket penilaian validitas produk, angket respon peserta 

didik terhadap LKPD berbasis inkuiri dan soal hasil tes belajar peserta didik. 

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil 

penelitian adalah menghasilkan produk LKPD tematik berbasis inkuiri yang 

memenuhi kriteria valid, menarik dan efektif terhadap hasil belajar tematik di 

kelas IV SD. 

 

 

Kata Kunci : Inkuiri, LKPD, Tematik.  
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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Rendahnya hasil belajar peserta didik merupakan salah satu masalah dalam 

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh 

kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Hasil belajar merupakan 

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

secara langsung dengan angka maupun hasil belajar yang dapat di lihat pada 

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

kualitas pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dengan materi yang diajarkan. TIMSS (2011) posisi Indonesia menempati 

peringkat ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 406. Informasi penilaian 

TIMSS tersebut menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia masih rendah. 

Prestasi siswa Indonesia di TIMSS masih di bawah nilai rata-rata (500) dan 

secara umum berada pada tahapan terendah. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patricia (2007: 3) berpendapat 

bahwa hasil pembelajaran seharusnya tidak hanya menunjukkan apa yang 

siswa ketahui, tapi juga harus menangkap perubahan yang terjadi pada 

kognitif mereka dan perkembangan afektif sebagai hasil dari pengalaman 

mereka. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Watson (2002: 208) 

mendefinisikan hasil belajar sebagai sesuatu yang dapat siswa lakukan 
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sekarang bahwa meraka tidak bisa melakukan sebelumnya perubahan sebagai 

hasil dari pengalaman belajar di masyarakat. Telah lama diakui bahwa 

pendidikan dan pelatihan dengan teratur membawa perubahan terhadap 

individu dan penggunaan hasil belajar untuk menggambarkan perubahan 

tentu bukan praktik yang baru. Donelly (2007: 185) menjelaskan bahwa hasil 

belajar yang harus dimiliki peserta didik  yaitu kompetensi tingkat tinggi, 

seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hovland (2014: 6) menjelaskan bahwa peserta 

didik harus mampu mengembangkan perspektif baru, di mana seorang siswa 

dapat mendorong disain pengalaman kurikuler, mengembangkan pengetahuan 

melalui pengalaman, sehingga siswa memiliki keterampilan dalam mengolah 

pengalaman sebagai sebuah pengetahuan. Menurut Desmita (2012: 35) dilihat 

dari segi karakteristiknya, anak-anak usia sekolah dasar memiliki 

karakteristik yang senang bermain, bergerak, bekerja kelompok, dan senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sutama (2012: 43) menyatakan bahwa aspek dalam 

manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

implementasi, dan penilaian hasil belajar. Sutama menyatakan bahwa 

manajemen pembelajaran memprioritaskan peran aktif siswa, guru bertindak 

sebagai perancang, fasilitator, dan mentor dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran, komunikasi manajemen sangat penting. Komunikasi 

berfokus pada pentingnya bisa berbicara, menulis, menggambarkan, dan 

menjelaskan konsep. 
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Salah satu acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran biasanya 

digunakan taksonomi tujuan pembelajaran. Evaluasi hasil belajar yang harus 

selalu diperhatikan ialah prinsip dimana evaluator dalam melaksanakan 

evaluasi hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi peserta didik secara 

menyeluruh, baik dari segi pemahamannya terhadap materi yang telah 

diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi penghayatan (aspek afektif) dan 

pengalamannya (aspek psikomotor). Ketiga ranah tersebut sangat erat 

hubungannya dengan kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Belajar 

komunikasi menumbuhkan interaksi dan gagasan ekspresi di kelas, karena 

siswa belajar di lingkungan yang aktif. Cara terbaik untuk terhubung dengan 

idenya dan mencoba menyampaikan ide tersebut kepada orang lain.  

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung pada motivasi belajar siswa 

dan kreativitas guru dalam mengajar. Penggunaan metode, sarana 

pembelajaran seperti  buku cetak/paket dan juga lembar kegiatan peserta 

didik juga diperlukan dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik tidak 

mengalami kejenuhan dan dapat membangkitkan motivasi belajar, sehingga 

dapat tercapai tujuan pembelajaran.  

 

Pesatnya arus global menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk lebih 

meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan tantangan 

pendidikan tersebut, dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, perlu 

adanya peningkatan mutu pendidikan. Salah satu indikator bahwa tujuan 

pendidikan belum sepenuhnya tercapai dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

yang rendah. 
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Hasil belajar peserta didik digunakan sebagai evaluasi guru dalam mengajar 

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

Menurut Sudjana (2005: 111) rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa 

tidak semata-mata disebabkan kemampuan siswa tetapi juga bias disebabkan 

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

digunakan sebagai evaluasi bagi guru untuk memperbaiki proses pengajaran 

yang dilakukan guru sehingga dapat dilakukan pengajaran yang lebih baik 

untuk mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik. Apabila hasil belajar 

peserta didik rendah, maka proses belajar mengajar dapat dikatakan belum 

berhasil sehingga perlu diketahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

proses pengajaran tersebut.  

 

Ketidakberhasilan pembelajaran ditandai oleh peserta didik yang cenderung 

hanya menghafal dan tidak memahami esensi makna materi, tidak mampu 

memahami makna yang mereka baca, bahkan tidak mengetahui aplikasi 

tentang materi pembelajaran di dunia nyata. Seorang peserta didik di minta 

untuk menjawab pertanyaan kompleks yang memerlukan integrasi, 

interpretasi, kritik, dan evaluasi teks independen. Peserta didik harus 

memikirkan secara mendalam tentang apa yang disajikan dan mampu 

mengatur teks, mengidentifikasi rincian penting dalam teks, grafik, foto, dan 

materi lainnya.  

 

Banyaknya peserta didik yang kurang paham dan tidak sesuai harapan 

menjadi masalah baru dalam dunia pendidikan. Di antara problematika dan 

indikator masalah tersebut adalah pengaruh metode dalam proses 
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pembelajaran. Berbagai stagnasi dan ketidakefektivan metode pembelajaran 

pun bermunculan. Persoalan-persoalan yang selalu menyelimuti dunia 

pendidikan sampai saat ini adalah seputar tujuan dan hasil yang tidak sejalan 

dengan kebutuhan masyarakat, metode pembelajaran yang statis dan kaku, 

sikap dan mental pendidik yang di rasa kurang mendukung proses, dan materi 

pembelajaran yang tidak progresif. 

 

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

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

yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi faktor luar dan 

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

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

fasilitas, administrasi/manajemen). Faktor dalam terdiri dari faktor fisiologi 

(kondisi fisik dan panca indera) dan faktor psikologi (bakat, minat, 

kecerdasan, motivasi, kemampuan kognitif).  

 

Peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh peranan seorang 

guru. Menurut Usman (2006: 9) berpendapat bahwa proses belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya 

sebagai pengajar, guru harus memiliki delapan keterampilan dasar mengajar, 

meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar perseorangan. Berdasarkan 



6 
 
 

uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa peranan seorang guru dalam 

mengajar sangat mempengaruhi peningkatan hasil belajar peserta didik. 

 

Namun kenyataannya banyak guru yang belum memperhatikan penggunaan 

metode pembelajaran dalam setiap penampilan mengajar. Pembelajaran 

biasanya hanya disampaikan secara konvensional, dimana guru yang berperan 

aktif, sementara peserta didik cenderung pasif. Sikap peserta didik yang pasif 

dapat mengurangi keterlibatannya dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

dapat mengakibatkan turunnya minat peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

 

Hasil penelitian Minawati (2014: 591) menyatakan LKS berbasis inkuiri 

merupakan bahan ajar yang layak dan efektif digunakan dalam peroses 

pembelajaran serta berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Salah satu 

upaya untuk menumbuh kembangkan minat dan simpati siswa dengan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis inkuiri. Kurniawan, (2013: 11) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan LKS yang 

dipadukan dengan Inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep. 

 

Seorang guru yang memahami peserta didik maka akan mengetahui cara 

mengelola pembelajaran peserta didik atau dengan kata lain membelajarkan 

peserta didik. Pengelolaan pembelajaran peserta didik di mulai dari 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. 

Ketika guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran maka guru 

mampu menata ruang kelas yang kondusif, memotivasi peserta didik agar 

bergairah belajar, member penguatan verbal maupun non verbal, memberikan 
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petunjuk-petunjuk yang jelas kepada peserta didik, tanggap terhadap 

gangguan kelas, dan menyegarkan kelas jika kelas mulai lelah. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Djamarah (2002: 199) 

“Kesulitan belajar yang di alami peserta didik dikarenakan adanya ancaman, 

hambatan dan gangguan yang di alami peserta didik tertentu” pada tingkat 

tertentu memang ada peserta didik yang mampu mengatasi kesulitan 

belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain tapi pada kasus lain kesulitan 

belajar harus memerlukan bantuan orang lain. Pendidikan di Indonesia 

memandang peserta didik yang mendapatkan perolehan hasil belajar yang 

rendah diyakini mengalami kesulitan dalam belajar, seperti yang diungkapkan 

oleh Abdurrahman (2012: 5) bahwa pada guru umumnya memandang semua 

peserta didik yang memperoleh prestasi belajar rendah disebut peserta didik 

berkesulitan belajar.  

 

Pendidikan adalah hal penting dan kunci keberhasilan suatu bangsa. 

Pendidikan juga menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk dapat bersaing dalam 

dunia internasional. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat menjadi bangsa 

yang tangguh, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Sebagai fondasi, 

pendidikan memberi bekal ilmu pengetahuan bagi peserta didik, 

mengembangkan potensi mereka, dan sarana transfer nilai. Permendikbud 

Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyatakan bahwa substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap 

spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, 
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standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan 

tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan.  

 

Pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan 

mewujudkan suasana belajar dan  proses pembelajaran. Tahapan pendidikan 

mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi  diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

Terkait pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar Suharjo 

(2006: 1) mengungkapkan bahwa pada pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 

dimaksudkan sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar peserta didik 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya 

sesuai tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka  untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sesuai dengan kurikulum yang 

baru, saat ini pembelajaran di SD mulai diarahkan pada kurikulum 2013, atau 

lebih sering disebut dengan pembelajaran tematik, yang di dalamnya 

menggabungkan beberapa pelajaran dalam satu tema yg masih memiliki 

saling keterkaitan antara mata pelajarannya.  

 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses bahwa model 

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi K13 adalah model 

pembelajaran inkuiri (Inquiry Based Learning), model pembelajaran 

penemuan (Discovery Learning), model pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning), dan model pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning). Dengan demikian, maka pemilihan model yang 
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akan digunakan sesuai dengan pembelajaran tematik integratif yang 

dilaksanakan. 

 

Dengan adanya kurikulum 2013 yang menerapkan pembelajaran tematik, 

menjadikan peserta didik dapat belajar dari pengalaman maupun lingkungan 

sekitar. Upaya untuk menunjang tercapainya pembelajaran tematik tersebut 

harus didukung dengan iklim pembelajaran yang kondusif dan mendukung. 

Iklim pembelajaran yang diciptakan guru di dalam kelas sangat mendukung 

akan keberhasilan tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Berdasarkan hasil 

prasurvey di lapangan di kelas IV SD Negeri 8 Metro Timur pada tanggal 5 

Januari 2016, diperoleh bahwa dalam proses belajar-mengajar  terdapat 

beberapa masalah yang timbul dalam proses pembelajaran yang dihadapi 

guru, yaitu: guru belum menggunakan model pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, peserta didik kurang mengembangkan pembelajaran, peserta 

didik kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran tematik 

karena banyak peserta didik yang ribut dan mengganggu temannya dan 

peserta didik mudah bosan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru, dalam pelajaran tematik guru lebih sering terpaku pada buku, 

dalam mengelola pembelajaran: guru menggunakan alat peraga atau media 

yang digunakan kurang bervariasi sehingga dapat dikatakan guru hanya 

memanfaatkan media yang hanya terdapat di dalam kelas saja.  

 

Selanjutnya dengan memperhatikan LKPD yang digunakan di SD N 8 Metro 

Timur pada saat peneliti melakukan pengamatan, LKPD yang digunakan 

masih cenderung hanya berisi rumus-rumus mentahnya. LKPD yang 
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digunakan seorang guru kurang mengembangkan kegiatan pembelajaran yang 

membuat peserta didik aktif menemukan dan memaknai konsep dengan baik. 

Peserta didik belum dibiasakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

caranya sendiri dan tidak dibiasakan untuk mengkonstruksikan konsep-

konsep dalam tematik. Sebagian besar peserta didik hanya hafal rumus-rumus 

tematik, tetapi tidak bisa mengetahui keterkaitan antara konsep dan kurang 

mampu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

LKPD yang diberikan juga kurang disesuaikan dengan kondisi dan latar 

belakang pemahaman peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKPD 

tematik yang digunakan peserta didik belum cukup untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

 

Hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik yang dapat 

diketahui masih banyak peserta didik mendapatkan nilai di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan adalah 66. Berikut ini adalah 

tabel hasil belajar ulangan semester II tahun pealajaran 2015 / 2016 peserta 

didik kelas IV A dan IV B SD N 8 Metro Timur. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Ulangan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016  

                 Peserta Didik Kelas IV A dan IV B SD N 8 Metro Timur 

 

No Nama Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik 

Rata – rata 

Nilai 
KKM 

Peserta 

didik 

Tuntas 

Persentase 

Peserta 

didik 

Tuntas 

1 Kelas IV A 24 62,5 66 15 62,5 

2 Kelas IV B 24 62,0 66 14 58,33 

Jumlah 48     

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil belajar kelas IV A dan 

IV B keduanya masih rendah, terlihat persentase ketuntasan kelas IV A 
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sebesar 62,5 dan kelas IV B sebesar 58,33, masih banyak peserta didik yang 

belum mencapai KKM, padahal tematik merupakan mata pelajaran yang 

menyangkut pengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Di samping penggunaan LKPD dalam pembelajaran, model yang digunakan 

guru juga diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman konsep. Untuk 

kepentingan ini salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah inkuiri. 

Sanjaya (2011:187) inkuiri merupakan salah satu model yang berupaya untuk 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Menyikapi 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran tematik, maka 

upaya inovatif untuk menanggulanginya perlu dilakukan. Hal ini sangat 

mendukung untuk diperlukannya pengembangan LKPD tematik berbasis 

inkuiri terbimbing agar peserta didik mendapatkan variasi pembelajaran, 

khususnya pembelajaran yang menantang peserta didik untuk menggunakan 

penalarannya dalam mengkontruksikan konsep tematik.  

 

Pengembangan LKPD perlu dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik 

dapat mempelajari materi secara mandiri dan mampu meningkatkan 

kemampuan dalam memahami dan menggunakan konsep. Isi dan konsep 

LKPD yang disusun relevan bagi peserta didik akan memberi makna dalam 

kehidupan sehari - hari peserta didik yaitu dengan LKPD berbasis inkuiri 

terbimbing dan ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik dalam aspek 

pemahaman konsep tematik. 

 

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk memperbaiki proses 

pembelajaran agar menyenangkan dengan mengembangkan LKPD 



12 
 
 

menggunakan model pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran tematik di SD 

N 8 Metro Timur Kota Metro. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah yang 

ada yaitu sebagai berikut : 

1.  Kurangnya sumber belajar tematik. 

2. Guru belum mengembangkan LKPD tematik menggunakan model 

pembelajaran berbasis inkuiri. 

3. LKPD yang dibuat guru belum sesuai dengan syarat-syarat pembuatan 

LKPD, karena LKPD hanya berupa sekumpulan soal-soal. 

4. Rendahnya hasil belajar peserta didik, banyak peserta didik yang belum 

mencapai KKM. 

5. Peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran 

tematik karena banyak peserta didik yang ribut dan mengganggu temannya 

dan peserta didik mudah bosan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. 

6. Guru belum menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada 

pengembangan LKPD tematik berbasis inkuiri kelas IV SD N 8 

Metro Timur untuk meningkatkan hasil belajar kognitif. 
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D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mengembangkan produk LKPD tematik berbasis inkuiri di 

kelas IV SD N 8 Metro Timur ? 

2. Bagaimanakah menghasilkan LKPD berbasis Inkuiri di kelas IV SD N 8 

Metro Timur yang menarik? 

3. Bagaimanakah efektivitas LKPD yang dikembangkan berbasis inkuri 

terhadap hasil belajar tematik di kelas IV SD N 8 Metro Timur ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk: 

1. Menghasilkan produk LKPD tematik berbasis inkuiri yang valid.  

2. Menghasilkan LKPD tematik berbasis inkuiri yang menarik bagi peserta 

didik. 

3. Mengetahui efektivitas LKPD berbasis inkuiri dalam pembelajaran tematik 

di SD. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam pengembangan LKPD tematik berbasis inkuiri sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran tematik khususnya guru kelas di Sekolah 
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Dasar dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dengan 

menggunakan pengembangan LKPD tematik sebagai sumber belajar.  

2. Manfaat Praktis 

a) Peserta didik . 

Melalui pengembangan LKPD berbasis inkuiri diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 8 Metro 

Timur. 

b) Guru  

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dikelasnya, serta menambah wawasan guru dalam menggunakan 

pengembangan LKPD secara tepat. 

c) Sekolah  

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui inovasi pengembangan LKPD berbasis inkuiri 

khususnya dalam pembelajaran tematik. 

d) Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan 

tentang pengembangan LKPD agar kelak menjadi guru yang profesional.  

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian pengembangan LKPD berbasis inkuiri hanya pada pembelajaran 

tematik tema berbagai pekerjaan  

2. Waktu penelitian ini hanya dilakukan selama 8 bulan 
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3. Uji coba produk penelitian pengembangan ini dilakukan pada peserta didik 

kelas IV. 

4. Tempat penelitian pengembangan adalah SD N 8 Metro Timur Kota Metro 

tahun pelajaran 2016-2017 

 

H. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

LKPD Tema : Berbagai Pekerjaan 

Produk yang diharapkan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Berisi uraian materi tematik berbagai pekerjaan untuk SD kelas IV 

semester 1. 

2. LKPD ini terdiri dari 3 bagian: 

a. Pendahuluan 

b. Materi inti/pembahasan materi 

c. Penutup, yaitu berupa soal-soal 

3. LKPD yang di dalamnya memuat: 

a. Pengemasan materi yang dikaitkan dengan kehidupan peserta didik 

b. Agar menarik perhatian peserta didik, LKPD didesain dengan 

menggunakan bahasa komunikatif sehingga LKPD ini lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik.  

c. LKPD didesain dengan memasukkan gambar-gambar yang menarik 

dan unik sesuai dengan kehidupan peserta didik yang bertujuan untuk 

membuat peserta didik lebih termotivasi untuk mempelajari LKPD ini. 
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4. Terdapat bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam 

menemukan sebuah konsep, tugas, dan latihan yang berperan dalam 

pemahaman konsep.  

5. Memenuhi dua komponen kualitas penilaian LKPD, yaitu kelayakan 

desain dan materi. 

6. Memenuhi kriteria kelayakan produk untuk digunakan yaitu: 

a. LKPD dinyatakan berkualitas jika memenuhi  

1) Kualitas LKPD tematik berbasis inkuiri minimal dinilai baik oleh 

validator ahli.  

2) LKPD tematik berbasis inkuiri teruji efektif meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.  

b. LKPD tematik berbasis inkuiri minimal mendapat respon positif dari 

peserta didik.  

7. LKPD yang dikembangkan dapat memfasilitasi pemahaman konsep 

peserta didik jika rata-rata nilai evaluasi pemahaman konsep peserta didik 

lebih dari nilai KKM di sekolah yaitu 66 dan ketuntasan hasil belajar 

peserta didik minimal masuk dalam kategori minimal banyaknya peserta 

didik yang tuntas 75%. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

Belajar merupakan proses pemerolehan berbagai pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang berlangsung sepanjang hayat. Belajar merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan baru 

sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku baik dalam 

berpikir, merasa maupun dalam bertindak Susanto (2013: 33). Menurut 

pengertian ini dapat dipahami bahwa belajar adalah sebuah proses 

multidimensional. Maka sudah sewajarnya apabila dalam memahami 

prosesnya tersebut para ahli pendidikan dan pembelajaran memiliki 

banyak pendapat dan teori untuk memberi deskripsi dan penjelasan tentang 

hakekat belajar yang sebenarnya. 

 

Berdasarkan literatur yang ada disebutkan setidaknya terdapat tiga teori 

besar yang membahas tentang proses belajar, yakni teori yang 

mengasumsikan belajar sebagai perilaku (behaviorisme), teori yang 

mengasumsikan belajar proses berpikir (kognitivisme), dan teori yang 

mengasumsikan belajar sebagai sebuah upaya mengkonstruksi makna 
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(konstruktivisme). Penulis melalui penelitian ini menggunakan tiga teori 

besar tersebut dalam mendekati persoalan pembelajaran terutama berkaitan 

dengan metode inkuiri yang dipilih sebagai basis dari pengembangan 

LKPD yang merupakan topik utama penelitian ini. 

 

Ketiga teori besar tersebut digunakan bersama-sama karena metode inkuiri 

dalam dirinya ditujukan untuk membentuk perilaku ilmiah, melatih cara 

berpikir ilmiah, sekaligus mengajarkan peserta didik membangun makna 

atas pengetahuan yang telah digali dan diperoleh olehnya melalui prosedur 

pengkajian secara ilmiah, dengan demikian tak bisa dihindari bahwa 3 

teori tersebut digunakan dalam penelitian ini guna memberi pemahaman 

yang utuh dalam mengoperasionalisasikan modul berbasis metode inkuiri. 

Berikut ini adalah penjelasan tentang teori behaviorisme, kognitivisme, 

dan konstruktivisme. 

a) Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh 

Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar 

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek 

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. 

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. Sesorang dianggap telah belajar sesuatu 

apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. 
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b) Teori Belajar Kognitivisme 

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 peserta didik 

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. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Komalasari (2010: 20) teori 

perkembangan kognitif berpandangan bahwa proses belajar seseorang 

akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan 

umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hirarkis, artinya harus dilalui 

berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu 

yang berada diluar tahap kognitifnya. Struktur mental individu tersebut 
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berkembang 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. Itulah sebabnya, teori belajar 

kognitivisme dapat disebut sebagai (1) teori perkembangan kognitif, (2) 

teori kognisi sosial, dan (3) teori pemrosesan informasi. 

c) Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori Konstruktivisme diyakini bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang 

bersifat dinamis. Pengetahuan senantiasa mengalami perubahan dan 

perkembangan. Pengetahuan adalah proses yang memerlukan adanya 

tindakan. Belajar lebih diartikan sebagai sebuah proses konstruksi makna 

daripada hanya sekedar mengingat dan menghafal fakta yang bersifat 

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

satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita 

adalah kontruksi (bentukan) kita sendiri” Pembelajaran konstruktivisme 

merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 

membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. Tokoh-

tokoh aliran teori konstruktivisme diantaranya adalah Gagne dan Merrill. 

 

Belajar berdasarkan pengalaman memang lebih bermakna bagi peserta 

didik, karena mereka mengalami sendiri apa yang terjadi sehingga 

pembelajaran bukan saja berada di dunia khayal atau rekayasa. Hal ini 

sejalan dengan pandangan Sumiati & Asra (2009: 15) teori belajar 
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konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah proses 

mengkontruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialami siswa 

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teori belajar konstruktivisme di mana 

peserta didik mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah diperoleh dalam pembelajaran. Peserta didik 

diharapkan mampu membina pengetahuan baru secara aktif berdasarkan 

pengetahuan lama yang dimilikinya. 

 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sistem lingkungan yang mengakibatkan 

terjadinya proses belajar pada diri siswa dengan mengoptimalkan 

pertumbuhan dan pengembangan potensi yang terdapat pada diri siswa. 

Warsita (2008: 85) mengatakan bahwa pembelajaran adalah segala upaya 

yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta 

didik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Riyanto (2009: 131) yang 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa 

untuk belajar. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran tidak berarti jika tidak 

menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya. Sehingga 

kegiatan pembelajaran akan melibatkan peserta didik untuk mempelajari 

sesuatu dengan cara yang efektif dan efisien. 

 

Menurut Suherman (2007: 7) pembelajaran merupakan upaya penataan 

lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 
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berkembang secara optimal. Dengan demikian proses pembelajaran 

bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa 

perilaku. Oleh karena itu, agar kegiatan pembelajaran menjadi bermakna 

bagi peserta didik, maka harus diciptakan lingkungan yang nyaman dan 

memberikan rasa aman bagi peserta didik. 

 

Hamalik (2009: 57) Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses 

belajar mengajar, karena pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi 

antara pendidik dalam mengajar (teaching) dan peserta didik dalam belajar 

(learning). Implikasi dari pengertian tersebut adalah dalam mencapai 

tujuan pembelajaran melibatkan unsur-unsur manusiawi yang satu sama 

lain saling bersinergi. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang disengaja atau 

upaya yang dirancang oleh pendidik dengan tujuan untuk menciptakan 

suasana lingkungan (kelas atau sekolah) yang memungkinkan siswa 

melakukan kegiatan belajar, serta terjadinya interaksi optimal antara guru 

dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. 

 

Agar pembelajaran lebih efektif, Iru & Arihi (2012: 1) menyebutkan enam 

elemen utama agar pembelajaran berlangsung efektif yaitu: 1) mempunyai 

struktur yang jelas, 2) materinya dipresentasikan secara terstruktur dan 

jelas, 3) pembelajaran dirancang untuk memberikan keterampilan dasar 

dengan ketepatan langkah yang ditentukan, 4) mendemonstrasikan model 
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pembelajaran secara jelas dan terstruktur, 5) menggunakan pemetaan 

konseptual dan 6) interaksi tanya jawab. 

 

Kompetensi dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal apabila 

pemilihan pendekatan, metode, strategi, model-model pembelajaran tepat 

disesuaikan dengan materi, tingkat kemampuan peserta didik, karakteristik 

peserta didik, kemampuan sarana prasarana, dan kemampuan guru dalam 

menerapkan secara tepat guna pendekatan, metode, strategi, dan model-

model pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan agar pembelajaran 

berlangsung efektif ada 6 elemen yang harus dipenuhi yaitu: 1) 

mempunyai struktur yang jelas, 2) materi dipresentasikan secara 

terstruktur dan jelas, 3) pembelajaran dirancang untuk memberikan 

keterampilan dasar dengan ketepatan langkah yang ditentukan, 4) 

mendemonstrasikan model pembelajaran secara jelas dan terstruktur, 5) 

menggunakan pemetaan konseptual, dan 6) interaksi tanya jawab. 

 

3.  Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik merupakan unsur gabungan beberapa bidang 

keilmuan mata pelajaran yang mengkaji tentang tema. Menurut Yvonne 

(2015: 4) “suggests that thematic units increase students interest, help 

students understand connections, expand assessment strategies, keep 

students engaged, compact the curriculum, save teachers time because 

it incorporates all subjects and draw on connections from the real 
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world and life experiences”. 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. Menurut Suryosubroto, (2009: 133) ”pembelajaran tematik dapat 

diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu”. 

Kemendikbud (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik 

terpadu merupakan pembelajaran terpadu yang dalam pelaksanaannya 

pelajaran yang disampaikan diintegrasikan melalui tema untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. 

 

Sutirjo dan Sri (2004: 6) menyatakan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang 

kreatif dengan menggunakan tema. Trianto (2009: 78) menyatakan 

bahwa pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang ditinjau dari berbagai 

mata pelajaran. Selanjutnya, Sa’ud, dkk (2006: 17) menyatakan bahwa 

pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran yang terkait secara harmonis untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. 
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Pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah suatu pokok pikiran yang ditampung dalam suatu wadah 

untuk diuraikan secara singkat dengan mengedepankan konsep kepada 

anak didik yang diimplikasikan di sekolah. 

b. Ciri Khas Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagaimana 

diungkapkan oleh Suryosubroto (2009 : 134-135). Sebagai berikut: (1) 

berpusat pada siswa, (2) memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa, (3) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (4) menyajikan 

konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, 

(5) bersifat fleksibel dan (6) hasil pembelajaran dapat berkembang 

sesuai dengan minat, dan kebutuhan siswa.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan pula karakteristik 

pembelajaran terpadu/tematik sebagai berikut: (1) pembelajaran 

berpusat pada anak, (2) menekankan pembentukan pemahaman dan 

kebermaknaan, (3) belajar melalui pengalaman langsung, (4) lebih 

memperhatikan proses daripada hasil semata dan (5) sarat dengan 

muatan keterkaitan. 

Pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa ciri khas 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik, menekankan pembentukan pemahaman, belajar melalui 

pengalaman langsung, dan pembelajaran dapat berkembang sesuai 

minat dan kebutuhan peserta didik.  
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c. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu topik 

pembahasan. Adapun pembelajaran tematik dikembangkan untuk 

mencapai pembelajaran yang ditetapkan. 

 

Menurut Sukayati (dalam Prastowo 2013: 140) tujuan pembelajaran 

terpadu adalah: 

a. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara 

lebih bermakna 

b. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 

memanfaatkan informasi 

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

nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan 

d. Menumbuh kembangkan keterampilan social seperti kerjasama, 

toleransi, serta menghargai pendapat orang lain. 

e. Meningkatkan gairah dalam belajar. 

f. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para 

siswa. 

 

Mulyasa (2013: 7) pembelajaran tematik yang berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter diharapkan mampu untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh ,terpadu dan 

seimbang, dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisai nilai-nilai karakter dan ahlak mulia sehingga terwujud 

dalam perilaku sehari-hari, seperti yang dijelaskan oleh mentri 

pendidikan dan kebudayaan RI. 
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Menurut Departemen Agama (dalam Prastowo 2013: 140-141) tujuan 

pembelajaran tematik berdasarkan buku Panduan Penyusunan 

Pembelajaran Tematik Pendidikan Agama Islam (PAI) SD adalah: 

a. Agar siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema 

tertentu, karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

b. Agar siswa mampu mempelajari pengetahuan dan 

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam 

tema sama. 

c. Agar pemahaman siswa terhadap materi lebih mendalam. 

d. Agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, karena 

mengaitkan berbagai aspek atau topik dengan pengalaman 

pribadi dalam situasi nyata, yang diikat dalam tema tertentu. 

e. Agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 

disajikan secara sistematik dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam dua atau tiga pertemuan waktu selebihnya dapat 

digunakan untuk pendalaman. 

 

Dari pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran tematik adalah meningkatkan pemahaman konsep yang 

dipelajarinya lebih bermakna sesuai dengan minat dan kebutuhan para 

peserta didik. 

 

4. Pembelajaran Tematik di SD 

Pembelajaran tematik adalah sebuah pembelajaran yang dikemas ke dalam 

bentuk tema yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang disajikan 

dalam satu wadah yang terpadu. Suryosubroto (2009: 137-138) 

menyatakan pembelajaran tematik dilakukan dengan beberapa tahapan-

tahapan seperti penyusunan perencanaan, penerapan, dan evaluasi/refleksi. 

Tahap-tahap ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu 

pembelajaran tematik maka perencanaan yang dibuat dalam rangka 
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pelaksanaan pembelajaran tematik harus sebaik mungkin. Oleh karena 

itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang 

pembelajaran tematik ini, yaitu: (1) pelajari kompetensi dasar pada 

kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran, (2) pilihlah 

tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap 

kelas dan semester, (3) buatlah “matriks hubungan kompetensi dasar 

dengan yang lama”, (4) buatlah pemetaan pembelajaran tematik. 

Penentuan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik 

dan (5) susunlah silabus dan rencana pembelajaran  berdasarkan 

matriks / jaringan topik pembelajaran tematik. 

 

b. Penerapan pembelajaran tematik 

Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang 

telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat 

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik perlu didukung dengan 

laboratorium yang memadai. Laboratorium yang memadai tentunya 

berisi berbagai sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran di 

sekolah. Dengan tersedianya laboratorium yang memadai tersebut 

maka guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik akan 

dengan mudah memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

laboratorium tersebut, baik dengan cara membawa sumber belajar ke 

dalam kelas maupun mengajak peserta didik ke ruang laboratorium 

yang terpisah dari ruang kelasnya. 
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c. Evaluasi pembelajaran tematik 

Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada penilaian proses dan 

hasil. Evaluai proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan 

semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan 

evaluasi hasil tidak diarahkan pada tingkat pemahaman dan 

penyikapan peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya 

bagi kehidupan peserta didik sehari-hari. Di samping itu, evaluasi juga 

dapat berupa kumpulan karya peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran yang bisa ditampilkan dalam suatu paparan/pameran 

karya peserta didik. 

 

Instrumren yang dapat digunakan untuk mengungkap pemahaman 

peserta didik terhadap materi pelajaran dapat digunakan tes hasil 

belajar dan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik 

melakukan suatu tugas dapat berupa tes perbuatan atau keterampilan 

dan untuk mengungkap sikap peserta didik terhadap materi pelajaran 

dapat berupa wawancara, atau dialog secara informal. Di samping itu, 

instrument yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik dapat 

berupa kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, dan tugas 

individu atau kelompok, dan lembar observasi. Pendapat ahli di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik di SD memiliki 

tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, diantaranya perencanaan, 

penerapan dan evaluasi/refleksi. 
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5. Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) 

Kurikulum 2013 sangat identik dengan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) Kemendikbud (2013: 4) menyatakan bahwa kurikulum 2013 

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu 

menggunakan pendekatan ilmiah.  Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta 

untuk semua mata pelajaran.  

 

Kemendikbud (2013: 9) menyatakan bahwa pendekatan saintifik adalah 

pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-

keterampilan ilmiah yang diantaranya adalah mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan ilmiah 

(scientific approach) adalah pendekatan yang digunakan dengan melalui 

tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, 

menyimpulkan, dan mencipta. 

 

6. Penilaian Otentik 

Penilaian otentik merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang 

menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagimana halnya di dunia 

nyata dan di sekolah. Tujuan penilaian itu adalah untuk mengukur 

berbagai keterampilan dalam berbagai konteks yang mencerminkan situasi 

di dunia nyata di mana keterampilan-keterampilan tersebut digunakan. 
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Nurgiyantoro (2011: 23), penilaian otentik merupakan penilaian kinerja 

(performansi) yang meminta pembelajar untuk mendemonstrasikan 

keterampilan dan kompetensi tertentu yang merupakan penerapan 

pengetahuan yang dikuasainya. Penilaian otentiks (authentic assessment) 

menekankan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan 

yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar 

menanyakan atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui pembelajar, 

melainkan berkinerja secara nyata dari pengetahuan dan keterampilan yang 

telah dikuasai.  

 

Menurut pendapat Amri (2013: 57), penilaian hasil belajar adalah 

penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Penilaian dilakukan 

secara konsisten, sistematik dan terprogram dengan menggunakan tes 

maupun non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, portofolio, penilaian diri dan lain sebagainya. Penilaian 

hasil pembelajaran dapat digunakan sebagai bahan penyusun laporan 

kemajuan hasil belajar dan sebagai bahan perbaikan proses pembelajaran. 

 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar 

peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 

aspek: a) Sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik, b) 

Pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
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penguasaan pengetahuan peserta didik dan c) Keterampilan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untukmengukur kemampuan peserta didik 

menerapkanpengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. 

 

Menurut Kunandar (2013: 38) terdapat beberapa ciri-ciri dari penilaian 

otentik, diantaranya sebagai berikut: 

a. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan 

hasil atau produk. 

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Menggunakan berbagai cara. 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpul hasil penilaian. 

e. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa setiap hari. 

f. Penilaian harus menekankan kedalam pengetahuan dan keahlian 

siswa. 

 

Sedangkan karakteristik dari penilaian otentik (authentic assessment) 

menurut Hanafiah & Suhana (2010: 76), sebagai berikut: 

a. Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung 

b. Aspek yang diukur adalah keterampilan dan performansi. 

c. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan. 

d. Penilaian dilakukan secara integral, yaitu menilai berbagai aspek 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. 
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e. Hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk keperluan 

pengayaan (enrichment) standar minimal telah tercapai atau 

mengulang (remedial) jika standar minimal belum tercapai.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penilaian 

otentik adalah penilaian yang dilakukan selama maupun sesudah proses 

pembelajaran. Penilaian otentik menjadi salah satu ciri dalam 

implementasi kurikulum 2013. Penilaian otentik dilaksanakan untuk 

memperoleh nilai produk dan hasil pembelajaran. 

 

7. Model Inkuiri 

a. Pengertian Model Inkuiri 

Model inkuiri didefinisikan sebagai model yang mempersiapkan situasi 

bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri; dalam arti luas ingin 

melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan 

simbul-simbul dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, 

menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, 

membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang 

lain. 

 

Mulyatiningsih (2013: 235) model inkuiri adalah model yang 

melibatkan siswa dalam proses pengumpulan data dan menguji 

hipotesis. Cahyo (2013: 27-28) mengartikan model inkuiri  sebagai satu 

model pembelajaran yang memfokuskan kepada pengembangan 

kemampuan siswa dalam berpikir reflektif kritis dan kreatif. 
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Selanjutnya, menurut Suhana (2012: 77) metode inkuiri merupakan 

suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan 

mnyelidiki secra sistematis, kritis dan logis sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai 

wujud adanya perubahan prilaku.  

 

Senada dengan pendapat Trianto (2012: 172) menyatakan bahwa tahap 

pembelajaran inkuiri terbimbing meliputi menyajikan pertanyaan atau 

masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan 

percobaan untuk memperoleh data, mengumpulkan dan menganalisis 

data, serta membuat kesimpulan. Inkuiri merupakan sebuah strategi 

pengajaran yang berpusat pada siswa, yang mendorong siswa untuk 

menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Proses tersebut sama 

dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan sosial yang menyelidiki 

masalah-masalah dan menemukan informasi. 

 

Pentingnya pembelajaran berbasis inkuiri dinyatakan oleh Freinet 

(1988: 179-180) sebagai berikut.  

“The normal method of acquiring knowledge iss not through 

observation, explanation and demonstration, which is a natural and 

universal course of action. One does not gain knowledge through 

studying rules and laws, as some believe, but through experience.”  

 

Freinet berpendapat bahwa, pengetahuan akan diperoleh melalui 

pengalaman secara inkuiri dan tidak cukup hanya mengamati, 

mendengarkan penjelasan, atau melihat demonstrasi. 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran inkuiri merupakan suatu proses yang ditempuh peserta 

didik untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan 

menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inkuiri ini peserta didik terlibat 

secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan 

yang diberikan guru. Dengan demikian, peserta didik akan terbiasa 

bersikap seperti para ilmuwan, yaitu teliti, tekun/ulet, objektif/jujur, 

kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. 

b. Fungsi Model Inkuiri 

Menurut Hanafiah (2012: 77) fungsi model inkuiri adalah : 

1) Membangun komitmen (commitment bulding) dikalangan peserta 

didik  untuk belajar, yang di wujudkan dengan keterlibatan, 

kesungguhan dan loyalitas terhadap mencari dan menemukan 

sesuatu dalam proses pembelajaran. 

2) Menbangunsikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. 

3) Membangun sikap percaya diri (self confidence) dan terbuka 

(openess) terhadap hasil temuannya. 

c. Langkah-langkah Model Inkuiri 

Setiap model pembelajaran memiliki beberapa langkah yang harus 

diikuti dalam pelaksanaannya. Sanjaya (2011: 200) menyebutkan 

beberapa langkah dalam menggunakan model inkuiri sebagai berikut. 

1) Orientasi. 
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2) Merumuskan masalah. 

3) Mengajukan hipotesis. 

4) Mengumpulkan data. 

5) Menguji hipotesis. 

6) Merumuskan kesimpulan. 

 

Menurut Cahyo (2013: 228) menjelaskan beberapa langkah yang harus 

ditempuh dalam pembelajaran inkuiri sebagai berikut.  

1) Orientation; maksudnya siswa mengidentifikasi masalah dengan 

pengarahan dari guru terutama yang berkaitan dengan situasi 

kehidupan sehari-hari. 

2) Hypotesis; yakni kegiatan menyusun sebuah hipotesis yang 

dirumuskan sejelas mungkin sebagai antiseden dan konsekuensi 

dari penjelasan yang telah diajukan. 

3) Definition; yaitu mengklarifikasi hipotesis yang telah diajukan 

dalam forum diskusi kelas untuk mendapat tanggapan. 

4) Exploration; pada tahap ini hipotesis diperlukan kajiannya dalam 

pengertian implikasi dengan asumsi yang dikembangkan dari 

hipotesis tersebut. 

5) Evidencing; fakta dan bukti dikumpulkan untuk mencari dukungan 

atau pengujian bagi hipotesis tersebut. 

6) Generalization; pada tahap ini, kegiatan inkuiri sudah sampai pada 

tahap pengambilan kesimpulan pemecahan masalah. 

 

Menurut Sanjaya (2006: 201) penerapan model inkuiri terdiri dari 

enam tahapan yaitu: 

1. Orientasi  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang respondif. Pada langkah ini guru 

mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses 

pembelajaran.  

2. Merumuskan masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada 

suatu persoalan yang mengandung teka-teki.Persoalan yang 

disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berfikir 

memecahkan masalah teka-teki itu. 
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3. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalaahan yang 

sedang dikaji.Sebagai jawaban sementara hipotesis perlu di uji 

kebenarannya.Kemampuan atau potensi individu untuk berfikir 

pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. 

4. Mengumpulkan data  

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Tugas dan 

peran guru pada tahap ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat mendorong siswa untuk mencari dan mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan. 

5. Menguji hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang di 

anggap di terima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data yang terpenting dalam menguji 

hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang 

diberikan.  

6. Merumuskan kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan 

kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran.  

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

umum pembelajaran inkuiri dapat dilakukan dengan 6 langkah 

sebagai berikut. 
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1) Orientasi. Orientasi merupakan langkah untuk membina atau 

mengkondisikan suasana pembelajaran yang kondusif sekaligus 

responsif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru pada 

tahap ini, yaitu: menjelaskan topik dan tujuan belajar, 

menjelaskan pokok-pokok kegiatan, serta menjelaskan 

pentingnya topik dan kegiatan belajar. 

2) Perumusan masalah. Tahap perumusan masalah ini membawa 

siswa pada persoalan atau teka-teki. Persoalan tersebut haruslah 

menantang sehingga proses menemukan jawaban tersebut 

berkesan karena hal ini merupakan upaya untuk 

mengembangkan mental siswa melalui proses berpikir. 

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam perumusan masalah 

yaitu: masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa, 

masalah yang dikaji mengandung teka-teki yang jawabannya 

pasti, sebelum dikaji mendalam pastikan siswa memiliki 

pemahaman tentang konsep dalam rumusan masalah. 

3) Mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara 

dari permasalahan yang sedang dikaji. Hipotesis harus memiliki 

landasan berpikir yang kukuh sehingga hipotesis tersebut 

bersifat rasional dan logis. Hipotesis diperoleh dari proses 

berpikir dari pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga 

permasalahan-permasalahan yang diajukan berdasarkan teori-

teori yang ada. 
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4) Mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan aktivitas 

menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.Tugas dan peran guru pada tahap ini yaitu 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong 

siswa untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan. 

5) Menguji hipotesis. Menguji hipotesis merupakan proses 

menemukan jawaban yang dianggap sesuai dengan data atau 

informasi yang diperoleh. Di sini hal yang terpenting yaitu 

mencari keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan karena 

pada tahap inilah pengembangan kemampuan berpikir rasional 

dan logis diuji. 

6) Merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini siswa siswa 

mengungkapkan apakah hipotesisnya benar atau tidak setelah itu 

dibuat sebuah generalisasi mengenai permasalahn yang dibahas. 

Sebaiknya guru menunjukan kepada siswa data mana yang 

relevan agar kesimpulan yang dibuat terfokus pada masalah 

yang hendak dipecahkan. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Inkuiri 

Ngalimun (2014: 40) menyatakan bahwa pembelajaran yang berbasis 

inkuiri mempunyai implikasi yang hebat dalam setiap kelas. Meskipun 

begitu, setiap model, pendekatan maupun metode pastilah memiliki 

suatu kelebihan dan kekurangan. Pada pembelajaran dengan 
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menggunakan model inkuiri ini pun juga mempunyai beberapa 

kelebihan dan kekurangan. 

a. Kelebihan model inkuiri 

Hosnan (2014: 344) menyebutkan beberapa kelebihan model inkuiri 

sebagai berikut. 

1) Pembelajaran inkuiri menekankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran inkuiri ini dianggap lebih bermakna. 

2) Pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa 

untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3) Inkuiri merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman. 

4) Pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang 

memiliki kemampuan belajar bagus tidak terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar. 

 

b. Kekurangan model inkuiri 

Hosnan (2014: 344) menyebutkan beberapa kekurangan model 

inkuiri sebagai berikut. 

1) Jika model ini digunakan sebagai model pembelajaran, maka 

akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2) Model ini sulit dalam merenanakan pembelajaran karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

3) Terkadang dalam pengimplementasiannya memerlukan 

waktu yang panjang sehingga guru sering kesulitan 

menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 

4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh 

kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model 

ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

berbasis inkuiri mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari model inkuiri sendiri yaitu 1) mengkondisikan 
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suasana pembelajaran yang kondusif sekaligus responsif, 2) proses 

menemukan jawaban yang dianggap sesuai dengan data atau 

informasi yang diperoleh dan 3) dapat melayani kebutuhan peserta 

didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan untuk 

menanggulangi kelemahan dari model ini maka perlu adanya 

persiapan pembelajaran yang baik. 

 

8. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian LKPD 

Lembar kegiatan peserta didik adalah lembaran-lembaran yang berisi 

tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah untuk menyelesaikan 

dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik 

atau aktivitas dalam proses belajar mengajar yang dapat membantu guru 

dalam memudahkan proses belajar mengajar dan mengarahkan peserta 

didik untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya 

sendiri dalam kelompok kerja. Menurut Siddiq (2008: 122) menyatakan 

bahwa LKPD dikemas dengan hanya menekankan pada latihan, tugas 

atau soal-soal saja. Walaupun hanya menekankan pada hal tersebut, 

LKPD tetap menyajikan uraian materi namun disajikan secara singkat. 

Soal-soal yang disajikan dalam LKPD harus benar-benar dikembangkan 

berdasarkan pada analisis tujuan pembelajaran/kompetensi yang telah 

dijabarkan kedalam indikator pencapaian. 

 

Menurut Diknas (2004) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 
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didik. Lembar kegiatan berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas tersebut haruslah jelas kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 

Trianto (2012: 111) berpendapat bahwa LKPD adalah panduan siswa 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. Lembar kegiatan ini dapat berupa panduan untuk 

latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk 

pengembangan aspek pembelajaran dalam bentuk eksperimen atau 

demonstrasi. LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus 

dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya 

untuk pembentukan kemampuan dasar sesuai dengan indikator belajar 

yang harus ditempuh. Sementara, menurut Prastowo (2011: 204) LKPD 

bukanlah singkatan dari Lembar Kegiatan Peserta Didik melainkan 

Lembar Kerja Peserta Didik, yaitu materi ajar yang sudah dikemas 

sedimikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari 

bahan ajar tersebut secara mandiri.  

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. Menurut Hamdani (2011: 74) lembar kegiatan 

siswa merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa uraian beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk/panduan pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik untuk memahami materi yang dipelajari dan memecahkan 

masalah tersebut dengan yang mengacu pada kompetensi yang harus 

dicapai.  

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat LKPD 

Mengingat pentingnya LKPD bagi kegiatan pembelajaran, maka kita 

tidak bisa lepas dari pengkajian tentang fungsi, tujuan, dan manfaat 

LKPD. Berikut penjelasan mengenai kajian tersebut Prastowo (2011: 

205-207) 

Fungsi LKPD 
 

a) sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik; 

b) sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang disampaikan; 

c )  sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; dan  

d )  memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

Tujuan LKPD 
 

a) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

memberi interaksi dengan materi yang diberikan; 

b) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik terhadap materi yang diberikan; 
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c) Melatih kemandirian belajar peserta didik; dan memudahkan 

pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 

Manfaat LKPD 
 

a )  Memancing peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran.  

b) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

c) Melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses. 

d) Melatih siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. 

e) Mempercepat proses pembelajaran 

 
f) Bagi guru menghemat waktu mengajar 

 
c. Macam-Macam bentuk LKPD 

 
Menurut  Prastowo (2011: 208-211), dikarenakan adanya perbedaan 

maksud dan tujuan pengemasan materi pada LKPD, terdapat lima 

macam bentuk LKPD, yaitu: 

1) LKPD yang Membantu Peserta Didik Menemukan Suatu Konsep 

 
Sesuai dengan prinsip konstruktivisme, seseorang akan belajar 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan di dalam otaknya. LKPD jenis 

ini memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, meliputi 

melakukan, mengamati, dan menganalisis. Pertama kali untuk 

membuat LKPD kita perlu merumuskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan peserta didik lalu mereka harus mengamati 

fenomena hasil kegiatan. Selanjutnya peserta didik diberikan 

pertanyaan- pertanyaan analisis untuk dikaitkan dengan konsep 
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yang mereka pelajari. 

2) LKPD yang Membantu Peserta Didik Menerapkan Dan 

Mengintegrasikan Berbagai Konsep yang telah Ditemukan. 

LKPD jenis ini peserta didik dilatih untuk menerapkan konsep 

yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. LKPD ini 

melakukan diskusi untuk melatih peserta didik bertanggung jawab 

dan menghormati orang lain. 

3) LKPD yang Berfungsi sebagai Penuntun Belajar 

 
LKPD ini berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada 

didalam buku dan peserta didik dituntut untuk membaca buku 

untuk menemukan jawabannya. LKPD ini sesuai untuk remediasi 

dan membantu peserta didik menghapal serta memahami materi 

pembelajaran. 

4) LKPD yang Berfungsi sebagai Penguatan 

 
LKPD ini lebih mengarah kepada pendalaman dan penerapan 

materi pembelajaran. LKPD ini cocok untuk pengayaan 

5) LKPD yang Berfungsi sebagai Petunjuk Pratikum 

LKPD ini, petunjuk pratikum merupakan salah satu isi (content) 

dari LKPD 

d. Langkah-langkah Aplikatif Membuat LKPD 

 
LKPD kreatif dan inovatif akan menciptakan proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan harapan semua peserta didik. Peserta didik akan 

lebih tertantang untuk membuka lembar demi lembar halamannya.  

Menurut Diknas dalam (Prastowo, 2011: 212) langkah-langkah 
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penyusunan LKPD adalah sebagai berikut :  

1) Melakukan Analisis Kurikulum 

Sebelum membuat LKPD langkah awalnya menganalisa kurikulum. 

Analisa kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi 

yang akan dibuat bahan ajar LKPD. Analisis ini dilakukan dengan 

cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang 

akan diajarkan. Selanjutnya memperhatikan kompetensi yang mesti 

dimiliki oleh peserta didik. 

2) Menyusun Peta Kebutuhan LKPD 

 
Peta LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang 

harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKPD-nya. Sekuensi 

ini dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. 

3) Menentukan Judul-Judul LKPD 

 
Judul LKPD ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, 

materi- materi pokok, pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Satu kompetesi dasar bisa dijadikan satu judul jika 

cakupan kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Bila kompetensi 

dasar itu terlalu besar dan bisa diuraikan menjadi beberapa materi 

pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, namun jika lebih dari 4 

MP maka harus dipikirkan kembali apakah kompetensi dasar itu 

perlu dipecah, kemudian dijadikan ke dalam beberapa judul LKPD. 

4) Penulisan LKPD 

 
Untuk menulis LKPD ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 

 
Pertama, merumuskan kompetensi dasar. Untuk merumuskan 
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kompetensi dasar, kita dapat melakukan rumusan langsung dari 

kurikulum  yang berlaku, seperti kompetensi yang diturunkan dari 

KTSP 2006.  

Kedua, menentukan alat penilaian. pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah kompetensi, di mana penilaiannya didasarkan pada 

penguasaan kompetensi, maka alat penilaian yang cocok dan sesuai 

adalah menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Pokok (PAP) atau 

Criterion Referenced Assessment. 

Ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi LKPD perlu 

memperhatikan:1) kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) informasi 

pendukung, 3) sumber materi, dan 4) pemilihan kalimat yang jelas 

dan tidak ambigu. 

Keempat, memperhatikan struktur LKPD. Struktur LKPD meliputi 

enam komponen, yakni judul, petunjuk belajar (petunjuk siswa), 

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas 

dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. 

a. Syarat-syarat LKPD  

Penyusunan LKPD harus sesuai syarat-syarat LKPD agar hasil yang 

didapatkan maksimal. Menurut Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis 

(dalam Widjajanti, 2008: 1-2) syarat LKPD antara lain : (1) syarat- 

syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat 

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau 

yang pandai. LKPD lebih menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus melalui 



49 
 

berbagai media dan kegiatan siswa. LKPD diharapkan mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan, komunikasi sosial, emosional, moral 

dan estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa ditentukan oleh 

tujuan pengembangan pribadi siswa; (2) syarat konstruksi 

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, 

tingkat kesukaran dan kejelasan dalam LKPD; (3) syarat teknis 

menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKPD.  

 

LKPD yang baik harus memenuhi persyaratan konstruksi dan didaktik. 

Persyaratan konstruksi tersebut meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan 

kejelasan yang pada hakekatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pihak pengguna LKPD yaitu peserta didik sedangkan syarat 

didaktif artinya bahwa LKPD tersebut haruslah memenuhi asas-asas yang 

efektif. Lembar kerja dapat digunakan sebagai pengajaran sendiri, mendidik 

siswa untuk mandiri, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dan dapat 

mengambil keputusan. LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep (menyampaikan konsep baru) 

atau pada tahap penanaman konsep (tahap lanjutan dari penanaman konsep). 

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan LKPD 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; 
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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 di atas dapat disimpulkan bahwa LKPD merupakan 

salah satu sumber belajar yang berisi materi dan soal untuk membantu peserta 

didik memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan 

syarat-syarat penulisan LKPD yaitu: (a) memperhatikan kemampuan peserta 

didik; (b) materi dibuat untuk membantu peserta didik memahami 

pembelajaran; (c) bahasa dan susunan kalimat harus jelas; (d) penampilan 

LKPD dibuat menarik. Langkah-langkah LKPD berbasis inkuiri yaitu: (1) 

guru memberikan pernyataan atau materi yang sesuai dengan pokok bahasan 

yang ada di dalam LKPD; (2) guru membagikan LKPD serta memberikan 

persoalan atau teka teki pada LKPD; (3) guru membimbing peserta didik agar 

dapat mengajukan hipotesis ketika mengerjakan LKPD; (4) guru menuntun 

peserta didik untuk mengumpulkan data menjaring informasi untuk menguji 

hipotesis hasil mengerjakan LKPD; (5) guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik yang lain untuk menemukan jawaban yang di anggap sesuai 

dengan hipotesis; (6) guru memberikan penguatan terhadap jawaban 

kesimpulan hipotesis dari peserta didik. 

 

9. Mengembangkan LKPD 

 
LKPD yang baik adalah LKPD yang kaya manfaat. LKPD tersebut 

hendaknya mampu menjadi sebagai bahan ajar yang menarik bagi peserta 

didik sehingga peserta didik terdorong untuk untuk belajar keras dan 

belajar cerdas. Untuk membuat LKPD tersebut kita perlu memperhatikan 
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desain pengembangan dan langkah-langkah pengembangannya. 

a. Menentukan Desain Pengembangan LKPD 

  
Menurut Belawati (dalam Prastowo,2011: 216) Ada 2 faktor yang perlu 

diperhatikan  pada  saat  mendesain  LKPD,  yaitu  tingkat  kemampuan  

membaca peserta didik dan pengetahuan peserta didik. Batasan 

mendesain LKPD hanyalah imajinasi seorang pendidik. Sedangkan 

menurut Prastowo (2011: 216) batasan umum yang dijadikan pedoman 

saat mendesain LKPD adalah sebagai berikut. 

1) Ukuran. 

 
Ukuran yang digunakan dapat mengakomodasi kebutuhan 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Contohnya, jika 

ingin membuat bagan maka kertas A4 lebih baik dari pada kertas A5. 

2) Kepadatan Halaman. 

 
Pendidik harus mengusahakan agar halaman tidak terlalu dipadati 

dengan tulisan. Sebab, halaman yang terlalu padat akan 

mengakibatkan peserta didik sulit memfokuskan perhatian. 

3) Penomoran. 

 
Pemberian nomor akan mencegah timbulnya kesulitan bagi peserta 

didik untuk memahami materi secara keseluruhan. Dengan adanya 

penomoran, peserta didik akan mampu mengatasi kesulitan untuk 

menentukan judul, subjudul, dan anak subjudul dari materi LKPD. 

4) Kejelasan. 

 
Hasil cetakan tulisan LKPD yang memuat materi dan intruksi yang 

dihasilkan haruslah jelas dibaca peserta didik untuk membuat 
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kenyamanan dalam membacanya. 

b. Langkah-langkah Pengembangan LKPD 

 
Untuk mengembangkan LKPD yang menarik dan dapat digunakan 

secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran perlu 

menempuh empat langkah, yaitu : 

1) Menentukan Tujuan Pembelajaran yang Akan Diuraikan dalam 

LKPD. 

Di tahap ini, desain LKPD ditentukan mengacu pada tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Perhatikan ukuran, kepadatan 

halaman, penomoran halaman, dan kejelasan. 

2) Pengumpulan materi. 

 
Dalam pengumpulan materi  dan  tugas  yang  ditentukan  harus 

sejalan dengan tujuan pembelajaran. Bahan yang dimuat dalam 

LKPD dapat dikembangkan sendiri atau dengan memanfaatkan 

materi yang sudah ada. Selain itu, perlu ditambahkan pula ilustrasi 

atau bagan yang dapat memperjelas penjelasan naratif yang 

disajikan. 

3) Penyusunan Elemen atau Unsur-Unsur. 

 
Langkah ini adalah tahap untuk mengintegrasikan desain (hasil dari 

tahap pertama) dengan tugas (hasil tahap kedua). 

4) Pemeriksaaan dan Penyempurnaan. 

 
Setelah melakukan tiga langkah tersebut, LKPD yang dihasilkan 

belum bisa diberikan kepada peserta didik namun hal yang terakhir 

yang dilakukan adalah pemeriksaan dan penyempurnaan LKPD. Ada 
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empat variabel yang harus dicermati pada langkah ini, yaitu: 

1. Kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran yang berangkat 

dari kompetensi dasar. 

2. Kesesuaian materi dan tujuan pembelajaran. 

3. Kesesuaian elemen atau unsur-unsur dengan tujuan pembelajaran. 

4. Kejelasan penyampaian. Untuk  menyempurnakan  LKPD  yang 

dihasilkan dapat dilakukan dengan mengevaluasi sebelum dan 

sesudah diberikan kepada peserta didik. Sebelum LKPD dicetak 

diperlukan evaluasi dari para ahli, kemudian dilakukan revisi, 

dan LKPD bisa diberikan diujikan kepada peserta didik. 

Komentar dari peserta didik setelah mengerjakan LKPD dijadikan 

masukan untuk mengembangkan LKPD yang dihasilkan agar 

lebih baik. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan langkah - langkah 

pengembangan LKPD yaitu 1) menentukan tujuan pembelajaran, 2) 

pengumpulan materi, 3) penyusunan elemen, 4) pemeriksaan dan 

penyempurnaan.  

10. Hakekat Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang bersifat 

menetap. Abdurrahman (2003: 38) dalam kegiatan belajar yang terprogram 

dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak 
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yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.  

 

Sukmadinata (2007: 102) mengatakan hasil belajar merupakan realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang.  Menurut Djamarah (2002: 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. 

 

Menurut Sudjana (2012: 3) hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif 

dan psikomotor. Sedangkan menurut Suprihatiningrum (2013: 37) hasil 

belajar atau pembelajaran dapat dipakai sebagai pengaruh yang 

memberikan suatu ukuran atau nilai dari metode alternatif dalam kondisi 

yang berbeda, atau dapat pula diartikan sebagai suatu kinerja yang 

diindikasikan sebagai suatu kapabilitas atau kemampuan yang telah 

diperoleh. 

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). 
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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 

kriteria yang ada). 

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   
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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)  

6. Melakukan tindakan secara alami (naturalization)  

Dalam kegiatan belajar peserta didik  membutuhkan sesuatu yang 

memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan guru, teman 

maupun dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan segala bentuk perubahan yang diperoleh peserta 

didik setelah melakukan kegiatan belajar secara menyeluruh dan 

komperhensif. Hasil belajar peserta didik meliputi kecakapan, informasi, 

pengertian dan pemahaman setelah melalui proses pembelajaran, lebih 

lengkapnya mencakup tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

 

11. Kemenarikan 

 

Kemenarikan, artinya media harus mampu menarik maupun merangsang 

perhatian peserta didik, baik tampilan, pilihan warna, maupun isinya. 

Daya tarik dalam bahasa Inggris Oxford (2001) “appeal” didefinisikan 

“make a serious or heartfelt request” atau the quality of being attractive 
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or interesting.” yaitu daya tarik didefinisikan sebagai “kemampuan 

menarik atau memikat perhatian”. 

 

Menurut Reigeluth (2009:77), “Appeal is the degree to which learners 

enjoy the instruction.” Lebih lanjut Reigeluth menyatakan, di samping 

efektivitas dan efisiensi, aspek kemenarikan adalah salah satu kriteria 

utama pembelajaran yang baik dengan harapan siswa cenderung ingin 

terus belajar ketika mendapatkan pengalaman yang menarik. Efektivitas 

kemenarikan dalam meningkatkan motivasi dan retensi siswa untuk tetap 

dalam tugas belajar menyebabkan beberapa pendidik, terutama mereka 

yang mendukung pendekatan yang berpusat pada siswa (student centered 

learning), menunjukkan kriteria ini harus didahulukan atas dua lainnya 

(efektivitas dan efisiensi). 

 

Menurut Januszewki & Molenda (2008: 56), pembelajaran yang memiliki 

kemenarikan yang baik memiliki satu atau lebih dari kualitas yaitu a) 

menyediakan tantangan, membangkitkan harapan yang tinggi, b) 

memiliki relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman masa lalu siswa 

dan kebutuhan masa depan, c) memiliki aspek humor atau elemen 

menyenangkan, d) menarik perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru, 

e) melibatkan intelektual dan emosional, f) menghubungkan dengan 

kepentingan dan tujuan siswa, dan g) menggunakan berbagai bentuk 

representasi. 
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Menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan 

motivasi belajar, Arend dan Kilcher (2010: 164), menyarankan model 

motivasi ARCS Keller.   

“Attention could be obtained either by perceptual arousal or by 

inquiry arousal. In the case of perceptual arousal, the learners' 

attention would be gained by surprise, doubt or disbelief. For inquiry 

arousal, the learners' curiosity would be stimulated by challenging 

problems that needed to be solved” 

 

 Yaitu guru harus melakukan hal-hal berikut ini  a) membangkitkan minat 

atau rasa ingin tahu dengan menyajikan materi yang menantang atau 

menarik, b) mempresentasikan materi lebih dari satu bentuk ke bentuk 

yang menarik sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda, c) 

membuat pembelajaran lebih variatif dan merangsang siswa tetap terlibat 

pada tugas belajar, d) menghubungkan materi yang baru dengan materi 

pembelajaran sebelumnya, e) menautkan pembelajaran untuk pencapaian 

tujuan eksternal jangka panjang seperti mendapatkan pekerjaan, dan f) 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pribadi siswa. 

 

Kemenerikan tidak hanya bergantung pada proses belajar. Kemenarikan 

dapat pula timbul karena adanya sesuatu yang membuat menarik. 

Misalnya saja penggunaan LKPD yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik juga dapat menumbuhkan kemenarikan belajar. Sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, peserta didik pada tingkatan sekolah 

dasar cenderung menyukai gambar-gambar.  

 

Prastowo (2011: 220), mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan 

LKPD yang menarik dan dapat digunakan secara maksimal oleh peserta 
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didik dalam kegiatan pembelajaran, ada empat langkah yang dapat 

ditempuh. 

a. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan di-breakdown 

dalam LKPD. Kita harus menentukan desain menurut indikator 

pembelajaran yang kita acu. Perhatikan variabel ukuran, kepadatan 

halaman, penomoran halaman, dan kejelasan. 

b. Dalam pengumpulan materi, hal yang perlu dilakukan adalah 

menentukan materi dan tugas yang akan dimasukkan ke dalam LKPD . 

Pastikan bahwa materi dan tugas yang diberikan sejalan dengan tujuan 

pembelajaran. Kumpulkan bahan atau materi dan buat rincian yang 

harus dilaksanakan oleh peserta didik. Bahan yang akan dimuat dalam 

LKPD  dapat dikembangkan sendiri atau dapat memanfaatkan materi 

yang sudah ada. Tambahkan pula ilustrasi atau gambar yang dapat 

memperjelas penjelasan naratif yang kita sajikan. 

c. Penyusunan elemen atau unsur-unsur. Pada bagian ini, kita 

mengintegrasikan desain (hasil dari langkah pertama) dengan tugas 

sebagai hasil dari langkah kedua. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, aspek kemenarikan merupakan 

kriteria pembelajaran penting mengingat kemampuannya memotivasi 

peserta didik agar tetapterlibat dalam tugas belajar. Untuk itu guru harus 

mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, diantaranya dengan 

menyajikan materi yang menantang atau menarik, mempresentasikan 

materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda, membuat 

pembelajaran lebih variatif menghubungkan materi yang baru dengan 
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materi pembelajaran sebelumnya, menautkan pembelajaran untuk 

pencapaian tujuan eksternal jangka panjang seperti mendapatkan 

pekerjaan, memenuhi kebutuhan pribadi peserta didik, memiliki aspek 

humor, serta melibatkan intelektual dan emosional peserta didik. 

 

12. Efektivitas 

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 

guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 

organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai 

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau 

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan 

atau ketegangan diantara pelaksanaannya Kurniawan (2005: 109). 

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan 

(input), proses, maupun keluaran (output).  

 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak 

tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang 

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Selanjutnya Strees 
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dalam Tangkilisan (2005: 141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam 

pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi 

kerja 3. Kepuasan kerja 4. Kemampuan berlaba 5. Pencarian sumber 

daya. Sedangkan menurut Mahmudi (2005: 92) Efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi 

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatgunaan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

B. Kajian Hasil Penelitian Relevan 

1. Astuti (2013) menyatakan bahwa hasil validasi pengembangan lembar 

kerja siswa berbasis pendekatan inkuiri terbimbing berkategori baik. 

Keterampilan proses meningkat sehingga dapat dikatakan LKS yang 

dikembangkan ini layak dan efektif. 

2. Faridi (2010) menunjukkan bahwa hasil penelitian pengembangan 

sumber belajar bahasa inggris berbasis konteks diperoleh kesimpulan 

hasil test kelas eksperimen yang menggunakan model pengembangan 

mendapatkan rata – rata skor 89,8 lebih baik dibandingkan kelas kontrol 

yang tidak menggunakan model pengembangan mendapatkan rata – rata 

skor 79,8.  

3. Penelitian oleh Spencer dan Walker (2011) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

sains. Penelitian yang dilakukan ini memiliki kesamaan yaitu pada 
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pembelajaran berbasis inkuiri. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 

pembelajaran IPA. 

4. Penelitian Van dan Murray (2005). Penelitian yang dilakukan ini 

memiliki kesamaan yaitu pada pembelajaran inkuiri yang terbangun 

dalam konteks sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 

pembelajaran mandiri yang dilakukan dan kinerja di kelas. 

5. Hasil penelitian Toman (2013) menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan ini memiliki kesamaan yaitu pengembangan lembar kerja 

berbasis 5e efektif meningkatkan prestasi siswa dibandingkan dengan 

hasil sebelumnya, tanpa menggunakan lembar kerja berbasis 5e. 

Sedangkan perbedaannya yaitu pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan model 5e. 

6. Yildirim (2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa lembar kerja 

meningkatkan prestasi siswa mengenai faktor yang mempengaruhi 

kesetimbangan kimia. Selain itu, peserta menyatakan bahwa mereka 

menikmati aktivitas menggunakan lembar kerja dalam berbagai mata 

pelajaran dapat digunakan untuk menemukan efektivitas siswa (perilaku 

afektif). 

7. Penelitian Lee (2014: 96) menyatakan bahwa lembar kerja dapat berguna 

dalam hal prestasi akademik. Misalnya, sebagai penunjang untuk buku 

teks, lembar kerja dapat digunakan untuk menambah informasi untuk 

kelas tertentu. 

8. Yvonne (2015) menunjukkan bahwa penelitian ini adalah kajian teori 

mengenai tematik. Studi menunjukkan calon guru lebih efektif dalam 
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memenuhi kebutuhan semua siswa saat melaksanakannya kurikulum 

tematik baru yang terintegrasi saat dilatih dibandingkan dengan calon 

guru yang menerapkan Kurikulum tanpa pelatihan. 

9. Penelitian yang dilakukan Ozman & Yildirim (2011: 4) menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan LKPD lebih efektif daripada kelas yang 

diajarkan dengan metode konvensional. 

10. Diana dan Cláudia (2015: 1) menunjukan prestasi para siswa juga 

berbeda di tiap kelas. Di kelas dimana siswa memiliki lebih banyak 

waktu untuk diskusi, jawaban yang lebih memadai diberikan pada 

pertanyaan awal, sedangkan di kelas lain mencurahkan sedikit waktu 

untuk aktivitas beberapa kompetensi, seperti keterampilan observasi dan 

eksperimen perencanaan tidak tercapai. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran dapat terlihat dari adanya 

perubahan pada diri peserta didik. Perubahan ini terjadi pada aspek kognitif. 

Ditemukan permasalahan di SDN 8 Metro Timur berkaitan dengan 

penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dalam pembelajaran. LKPD 

yang digunakan tidak mendorong peserta didik untuk aktif dan menuangkan 

ide-idenya dalam kegiatan belajar. LKPD hanya berisi soal-soal latihan. 

Akibat yang timbul dari permasalahan tersebut hasil belajar peserta didik pun 

menjadi rendah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis inkuiri yang valid dan menarik diharapkan efektif dapat 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penggunaan LKPD yang berbasis 

inkuiri ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik 

berupa proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik. maka pada 

perancangan LKPD ini memasukkan unsur-unsur atau prinsip-prinsip dari 

model inkuiri. 

 

Penggunaan LKPD akan lebih efektif jika dipadukan dengan model 

pembelajaran. LKPD yang dibutuhkan adalah LKPD yang membantu peserta 

didik menemukan konsep materi melalui bimbingan guru. Hal ini sejalan 

dengan model pembelajaran yang dibutuhkan sehingga menggunakan LKPD 

berbasis inkuiri dengan langkah: 1) orientasi, 2) merumuskan masalah, 3) 

mengajukan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis dan 6) 

merumuskan kesimpulan. Setelah penyusunan selesai, dilakukan revisi 

mengenai LKPD yang di validasi oleh tim ahli agar dapat di uji cobakan di 

lapangan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas LKPD berbasis inkuiri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir Pengembangan 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

pengembangan yaitu:  

1. Terwujudnya bentuk produk LKPD tematik berbasis inkuiri kelas IV SD. 

2. Menghasilkan LKPD berbasis inkuiri yang valid dan menarik. 

3. Pembelajaran menggunakan produk LKPD tematik berbasis inkuiri di 

kelas IV SDN 8 Metro Timur efektif dapat meningkatan hasil belajar. 

Pembelajaran tematik dan kendala yang ditemukan 

LKPD yang dibuat guru belum valid sesuai dengan 

syarat-syarat pembuatan LKPD, guru belum 

mengembangkan LKPD tematik menggunakan model 

pembelajaran yang menarik, LKPD hanya berupa  

sekumpulan soal-soal. Efektivitas pembelajaran tidak 

efektif dan hasil belajar siswa rendah  

Input 

LKPD berbasis inkuri yang valid, menarik, dan 

efektif meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran tematik 

Output 

Model Pembelajaran Lembar Kerja Peserta Didik 

Inkuiri Tematik 

Mengembangkan LKPD Berbasis 

Inkuiri Tema Berbagai Pekerjaan 

Proses 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, yaitu research and development atau penelitian 

pengembangan. Penelitian pengembangan ini dikembangkan LKPD tematik 

berbasis inkuiri tentang berbagai pekerjaan. Penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan rancangan produk baru, menguji keefektipan produk yang telah 

ada, serta mengembangkan dan menciptakan produk baru tersebut Sugiyono 

(2015: 26). Produk yang dikembangkan oleh penulis adalah “LKPD tematik 

berbasis inkuiri yang valid, praktis dan efektif pada pembelajaran tematik”. 

 

Langkah-langkah pengembangan meliputi kegiatan melalui sepuluh langkah 

menurut Borg and Gall (1983: 775) yaitu meliputi: (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi (research and information collection), (2) 

perencanaan (planning), (3) pengembangan produk pendahuluan (develop 

premilinary form of product), (4) uji coba pendahuluan (preliminary field 

study), (5) revisi terhadap produk utama (main product revision), (6) uji coba 

utama (main field testing), (7) revisi produk operasional (operasional product 

revision), (8) uji coba operasional (operasional field testing), (9) revisi 

produk akhir (final product revision), dan (10) desiminasi dan distribusi 

(desimination and distribution).  
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Sugiyono (2015: 26) mengemukakan langkah-langkah dalam penelitian dan 

pengembangan yang bersifat siklus seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Langkah - langkah Penelitian dan Pengembangan    

   

Langkah Utama Borg & Gall Desain Pembelajaran Model ADDIE 

Penelitian dan Pengumpulan 

Informasi (Research and 

information Collecting)  

1. Analisis (Analysis) 

    - Analisis kebutuhan dilakukan  

      untuk mengumpulkan informasi 

Perencanaan (Planning) 2. Desain (Design) 

    -  Perencanaan desain produk 

Pengembangan bentuk awal produk 

(Develop Preliminary Form of 

Product)  

3. Pengembangan (Development) 

    -  Kegiatan membuat, mencari,  

       dan memodifikasi bahan ajar 

 

Uji lapangan dan Revisi Produk 

(Field Testing and Product 

Revision)  

 

4. Implementasi (Implementation) 

    - Implementasi produk, revisi dan   

       memodifikasi prosedur 

Revisi Produk Akhir (Final Product 

Revision) 

5. Evaluasi (Evaluation) 

    - Pelaksanaan eksperimen, Pretes  

       dan Postes Diseminasi dan Implementasi 

(Dissemination and Implementation)  
 

       Sumber: Sugiyono (2015: 37) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 10 langkah utama dalam 

Penelitian dan Pengembangan (R and D) Borg and Gall (1983: 775) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan informasi penelitian-terdiri atas tinjauan pustaka, observasi 

kelas, dan persiapan penyusunan laporan. 

2. Perencanaan  terdiri atas mendefinisikan (membatasi) keterampilan, 

menyatakan tujuan dalam menentukan pelajaran, dan pengujian kelayakan 

dalam skala kecil. 
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3. Mengembangkan bentuk awal produk mempersiapkan bahan ajar, buku 

panduan, dan alat evaluasi. 

4. Uji lapangan tahap awal  Dilaksanakan pada 1-3 sekolah dengan 

menggunakan 6-12 subjek, Kumpulkan dan analisis data wawancara, 

observasional dan kuesioner. 

5. Revisi produk utama hasil dari uji lapangan tahap awal. 

6. Uji lapangan utama dilaksanakan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 

subjek. Pengumpulan data kuantitatif atas atas kinerja sebelum dan sudah 

pelajaran. Hasilnya kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan data 

kelompok kontrol. 

7. Revisi produk operasional revisi produk yang disarankan melalui uji 

lapangan utama. 

8. Uji lapangan operasional dilaksanakan pada 10-30 sekolah dengan 40-200 

subjek.  Kumpulkan dan analisis data wawancara, observasional dan 

kuesioner. 

9. Revisi produk tahap akhir  revisi produk sebagaimana yang disarankan 

oleh uji lapangan operasional. 

10. Disemeniasi dan implementasi laporan produk dalam rapat ataupun jurnal. 

Dikarenakan penelitian R&D memerlukan waktu yang lama, penulis 

menggunakan metode ini hanya untuk mengetahui keefektifan dari LKPD 

yang dikembangkan yaitu sampai pada tahap revisi produk operasional. 

 

B. Prosedur Pengembangan  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran tematik berupa LKPD untuk SD 
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kelas IV dengan model inkuiri sesuai dengan Kurikulum tematik. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) yang 

bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran LKPD pada 

pembelajaran tematik. Menurut Sanjaya (2013: 129), research and 

development merupakan proses pengembangan dan validasi produk 

pendidikan. Research and development setidaknya ada tiga hal yang harus 

dipahami yakni; 1) tujuan akhir research and development adalah suatu 

produk yang andal karena melewati pengkajian terus menerus, 2) produk 

yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan, 3) proses pengembangan 

produk dari mulai pengembangan produk awal sampai produk jadi yang 

sudah divalidasi.  

 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 

ADDIE. Pengembangan ADDIE yang diadaptasi dari Robert Maribe Branch 

Sugiyono (2015: 38) untuk merancang sistem pembelajaran. Model 

pengembangan ADDIE terdiri dari tahap analysis, design, development, 

implementation, dan evaluation, berikut uraian tiap tahapan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Pengembangan ADDIE 

revision 

Analysis 

Evaluation 

Development 

Design Implementation 

revision 

revision revision 
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1. Analysis (Analisis)  

Tahap ini dilakukan proses mendefinisikan masalah perlunya suatu 

pengembangan. Tahap analisis memuat analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik. Analisis kebutuhan 

dapat dilakukan dengan menganalisis bahan ajar yang tersedia. Pada tahap 

ini akan diketahui bahan ajar apa yang perlu dikembangkan untuk 

memfasilitasi peserta didik. Analisis selanjutnya adalah analisis kurikulum 

yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang 

digunakan. Hal ini dilakukan agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Langkah selanjutnya adalah 

mengkaji KD untuk merumuskan indikator-indikator pencapaian 

pembelajaran. Analisis yang terakhir adalah analisis karakter peserta didik 

yang dilakukan dengan observasi saat pembelajaran tematik.  

2. Design (Desain) 

Setelah tahap analisis selesai, tahap selanjutnya yaitu tahap design, tahap 

ini dilakukan penentuan komponen-komponen penyusun perangkat 

pembelajaran berupa LKPD. Penyusunan rancangan awal LKPD dilakukan 

dengan langkah-langkah yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen 

penilaian perangkat pembelajaran dan angket respon. Instrumen disusun 

dengan memperhatikan aspek penilaian LKPD yaitu aspek kesesuaian 

dengan syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat teknis dan kesesuaian 

dengan model yang digunakan. Selanjutnya instrumen tersebut divalidasi 

oleh ahli materi dan ahli media.  
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3. Development (Pengembangan) 

Setelah selesai tahap design, tahap selanjutnya yaitu tahap development. 

Tahap ini merupakan tahap pengembangan LKPD. Kemudian LKPD 

tersebut divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Validasi dilakukan 

hingga pada akhirnya LKPD dinyatakan valid.  

4. Implementation (Implementasi) 

Setelah LKPD dinyatakan valid, perangkat tersebut diuji cobakan secara 

terbatas pada sekolah yang telah ditentukan sebagai tempat penelitian. 

Pada tahap ini dilakukan pengujian tes hasil belajar peserta didik untuk 

mengetahui keefektifan dari LKPD yang dikembangkan. Kemudian pada 

tahap ini juga dilakukan pengisian angket respon yang diisi oleh peserta 

didik. Angket respon ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemenarikan 

LKPD yang dikembangkan. Setelah didapatkan data dari tes hasil belajar 

dan angket respon maka data tersebut diolah kemudian dianalisis.  

5. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap ini peneliti melakukan revisi terhadap LKPD berdasarkan 

masukan yang didapat dari angket respon. Hal tersebut bertujuan agar 

LKPD yang dikembangkan benar-benar sesuai dan dapat digunakan oleh 

sekolah yang lebih luas lagi. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV SDN 8 Metro 

Timur Kota Metro sebanyak 48 orang.  
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2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive 

sample. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas umur, tingkatan atau tempat tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan keterbatasan 

waktu dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar. 

Berdasarkan teknik purposive sample, maka peneliti mengambil sampel 

kelas IVA sebagai kelas uji coba yang berjumlah 24 orang, 11 orang laki-

laki dan 13 perempuan serta orang kelas IVB sebagai kelas sampel yang 

berjumlah 24 orang, 15 laki-laki dan 9 perempuan. 

 

D. Uji Coba Produk  

1. Desain Uji Coba  

Uji coba terdiri dari beberapa langkah:  

a. Validasi produk oleh ahli  

Dilaksanakan oleh 2 ahli yang terdiri dari 1 dosen ahli materi, 1 dosen 

ahli media. 

b. Revisi produk berdasarkan saran dari ahli materi.  

c. Uji coba.  

d. Revisi produk berdasarkan saran hasil uji coba.  

2. Objek Uji Coba  

Objek dari uji coba ini adalah peserta didik kelas IV SD N 8 Metro Timur 

sebanyak 48 peserta didik dan ahli materi dan media terdiri dari 1 dosen 

ahli. 
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3. Jenis Data  

a. Data kualitatif  

Data kualitatif berupa masukan, kritikan, tanggapan, dan saran yang 

berkaitan dengan media pembelajaran yang dikembangkan.  

b. Data kuantitatif  

Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka sebagai hasil 

observasi atau pengukuran. Data ini diperoleh dari hasil penelitian ahli 

materi LKPD dan ahli media LKPD, hasil angket respon peserta didik 

serta hasil tes belajar peserta didik yang digunakan untuk menilai 

kualitas media pembelajaran. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket penilaian 

produk untuk menilai aspek kevalidan, angket respon peserta didik untuk 

menilai aspek kepraktisan, dan soal hasil tes belajar peserta didik untuk 

menilai aspek keefektifan.  

1. Angket Penilaian  

Angket merupakan salah satu bentuk instrumen penilaian yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

untuk diberikan respon Widoyoko (2014: 155). Angket digunakan untuk 

menilai perangkat pembelajaran, terdiri dari:  

a. Angket untuk ahli materi LKPD  

Lembar Validasi LKPD digunakan untuk mengukur kevalidan LKPD 

berbasis inkuiri. Kisi-kisi intrumen dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi –kisi Validasi LKPD Ahli Materi 

 

Aspek Indikator 

Penilaian Ahli 

Materi 

5 4 3 2 1 

Kesesuaian 

LKPD berbasis 

inkuiri 

1. Kesesuaian  materi LKPD dengan pokok 

bahasan 

2. LKPD memuat persoalan atau teka - teki 

3. LKPD membimbing peserta didik 

mengajukan hipotesis 

4. LKPD menuntun peserta didik 

mengumpulkan data dan menjaring 

informasi 

5. LKPD membantu peserta didik untuk 

menemukan jawaban materi yang 

didapatkan 

6. LKPD membuat penguatan terhadap 

jawaban kesimpulan hipotesis 

 

     

Kesesuaian 

LKPD dengan 

syarat didaktik 

1. LKPD dapat digunakan bagi peserta didik 

yang lamban dan pandai 

2. LKPD dapat membantu peserta didik 

untuk menemukan konsep materi 

pembelajaran 

3. LKPD dapat membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan, komunikasi 

sosial, emosional, moral dan estetika 

     

Kesesuaian 

LKPD dengan 

syarat 

konstruksi 

1. LKPD menggunakan bahasa dan  kalimat 

yang jelas dan mudah dipahami oleh 

peserta didik 

2. Materi LKPD sesuai dengan kemampuan 

dan kondisi peserta didik 

     

Kesesuaian 

LKPD dengan 

syarat teknis 

1. Desain LKPD menarik bagi peserta didik 

untuk dipelajari 

2. Penulisan dalam LKPD runtun, rapih dan 

jelas 

3. LKPD berisi gambar yang sesuai dengan  

materi dan menarik bagi peserta didik 

     

Saran dan 

Masukan 
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b. Angket untuk ahli media LKPD  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Validasi LKPD Ahli Media 

 

Aspek Indikator 
Penilaian Ahli Materi 

5 4 3 2 1 

Kesesuaian LKPD 

dengan syarat 

didaktik 

1. LKPD dapat digunakan bagi peserta didik 

yang lamban dan pandai 

2. LKPD dapat membantu peserta didik untuk 

menemukan konsep materi pembelajaran 

3. LKPD dapat membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan, komunikasi 

sosial, emosional, moral dan estetika 

     

Kesesuaian LKPD 

dengan syarat 

konstruksi 

1. LKPD menggunaan bahasa dan  kalimat 

yang  jelas dan mudah dipahami oleh 

peserta didik 

2. Materi LKPD sesuai dengan kemampuan 

dan kondisi peserta didik 

     

Kesesuaian LKPD 

dengan syarat 

teknis 

1. Desain LKPD menarik bagi peserta didik 

untuk dipelajari 

2. Penulisan dalam LKPD runtun, rapih dan 

jelas 

3. LKPD berisi gambar yang sesuai dengan  

materi dan menarik bagi peserta didik 

     

Saran dan 

Masukan 

 

 

 

Tabel 3.4 Konversi Penilaian LKPD 

 

Skor Predikat 

1 Tidak Baik 

2 Kurang Baik 

3 Cukup Baik 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 

2. Angket Respon Peserta didik  

Angket bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pendapat peserta didik 

tentang proses pembelajaran yang mereka alami menggunakan lembar kerja 

peserta didik berbasis inkuiri yang telah disusun peneliti.  

Lembar angket respon peserta didik digunakan untuk mengukur kevalidan 

respon LKPD berbasis inkuiri. Angket respon peserta didik dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.5 Kisi – kisi Angket Respon Peserta Didik 

 

No Aspek Pernyataan Nilai 

1 - 5 

1 Kemudahan 

Saya merasa mudah dalam memahami materi dengan menggunakan 

LKPD. 

Saya menjadi tahu keterkaitan konsep materi yang saya pelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Saya tertantang untuk menemukan konsep materi pada tahap kegiatan 

eksplorasi 

Saya mampu mengemukakan hasil eksplorasi pada tahap interpretasi 

Saya mampu menerapkan konsep yang saya pelajari pada tahap rekreasi 

Saya menyadari kelebihan, kelemahan, dan kemampuan saya dalam 

memahami materi yang diberikan melalui kegiatan latihan. 

 

2 Motivasi 

Saya termotivasi untuk mempelajari pembelajaran tematik dengan 

menggunakan LKPD. 

Saya lebih giat belajar dengan adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran di 

dalam LKPD. 

 

3 Kemenarikan 

Saya ingin tahu dan tertarik pada pembelajaran tematik melalui kegiatan 

yang ada dalam LKPD. 

Saya tertarik mengerjakan soal pada pembelajaran tematik dari informasi 

pendukung yang ada di dalam LKPD 

 

 

Tabel 3.6 Konversi Penilaian Kemenarikan LKPD 

 

Skor Predikat 

1 Tidak Setuju  

2 Kurang Setuju 

3 Cukup Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

 

3. Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Tes berbentuk uraian bebas artinya peserta tes, dalam hal ini peserta didik, 

bebas untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan 

gagasannya dalam menjawab soal tes 
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Tes hasil belajar bertujuan untuk memperoleh data tentang penguasaan 

materi yang diberikan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat berbasis inkuiri yang dilaksanakan di 

akhir uji coba. Validitas dan rehabilitas dengan cara menyusun kisi – kisi 

soal. 

Tabel 3.7 Kisi – kisi Soal Tes 

Indikator Soal Pilihan Ganda Ranah 

Nomor soal 

Sebelum 

Validitas 

Nomor Soal 

Sesudah 

Validitas 

Mengidentifikasi keberadaan jenis-jenis 

pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. C1 1 1 

Membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat 

hidup penduduk. C2 3 3 

Melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat 

tinggal penduduk dalam bentuk tulisan. 
C3 2, 4 2, 4 

Mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam 

dan kelestarian sumber daya alam. 
 

C2 

 

5 

 

5 

Memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian 

sumber daya alam. 
C2 6,21 6,16 

Mengemukakan manfaat menjaga kelestarian 

sumber daya alam. 
C3 7,22,23 17,18 

Mengidentifikasi tokoh yang terdapat dalam 

cerita C2 8,29, 32 24, 22 

Menilai tokoh yang terdapat didalam cerita. C2 9,27, 30,33 22, 25,28 

Mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan teks 

tulisan. 
C4 28 23 

Menemukan rumus luas persegi menggunakan 

benda kongkrit. 
C2 11, 34 8, 29 

Menyelesaikan masalah tentang luas persegi. C4 10,12,13,14 7,9,10 

Menjelaskan makna sila  pertama Pancasila. C3 15, 16, 35 11, 12, 30 

Memberikan contoh  pengamalan dari sila 

pertama dalam kehidupan sehari-hari. 
C3  17, 18, 31 13, 26 

Mengidentifikasi hal-hal  yang diperhatikan saat 

menggambar. C2 19, 20 14, 15 

Menjelaskan langkah-langkah gerak kaki pada 

bela diri silat. C3 25, 26 20, 21 

Mempraktikkan langkah- langkah gerak kaki 

pada bela diri silat. 
C4 24 19 

Jumlah Soal 35 30 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Tes kemampuan 

awal yang diberikan pada awal sebelum penelitian bertujuan untuk 
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mendapatkan data tentang kemampuan awal peserta didik dalam mata 

pelajaran tematik di sekolah dan tes kompetensi peserta didik sesudah 

menggunakan LKPD tematik berbasis inkuiri tema berbagai pekerjaan 

dilakukan yang bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Sebelum 

tes kompetensi diberikan kepada peserta didik maka terlebih dahulu diadakan 

uji coba tes atau instrumen untuk mengetahui validitas soal dan reliabilitas 

soal. Uji coba instrumen soal tes dilaksanakan di kelas IV SD N 8 Metro 

Timur dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 peserta didik. 

1.  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan 

kesahihan suatu instrument. Menurut Arikunto (2013: 211), validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen. 

Pengujian validitas ini dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi pembelajaran/indikator yang diajarkan dapat 

dilihat pada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi tersebut terdapat kompetensi 

yang diukur, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir item 

pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan pada indikator. Setiap 

instrumen baik tes atau pun non tes terdapat butir-butir item pernyataan 

atau pertanyaan untuk menguji validitas butir-butir instrumen. 

Selanjutnya, dilakukan pengujian validitas konstruksi. Setelah instrumen 

dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek yang diukur dan berlandaskan 

teori-teori yang ada kemudian dilakukan uji validitas eksternal, instrumen 

diuji dengan cara membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara 

kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta- fakta empiris yang ada di 
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lapangan. Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik 

korelasi Product Moment. 

 

     
      (  )(  )

√(      (  ) )(      (  ) 
 

Keterangan :  

    : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

      Banyaknya peserta didik uji coba  

     : Jumlah skor uji coba  

     : Jumlah skor ulangan harian   

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterprestasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur yang 

dibuat J.P Guilford dalam Guntur (2013: 2) seperti berikut : 

Tabel 3.8 Klasifikasi Koefisien Validitas 

 

Koefisien validitas 

(rxy) 

Interpretasi 

0,90  <  rxy  ≤  1,00 Validitas sangat tinggi 

0,70  <  rxy ≤ 0,90 Validitas tinggi 

0,40  <  rxy ≤ 0,70 Validitas sedang 

0,20  <  rxy ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,00  <  rxy ≤  0,20 Validitas sangat rendah 

rxy ≤  0,00 Tidak valid 

Sumber : J.P Guilford dalam Guntur Nurcahyanto, (2013: 2) 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu keajegan suatu tes untuk mengukur atau 

mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Menurut Arikunto (2013: 

221), reliabilitas menunjuk bahwa intrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Pengujian reliabilitas dalam penelitian diperoleh dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan kemudian dianalisis 
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dengan menggunakan teknik belah dua (Sperman-Brown). Peneliti 

mengelompokkan skor butir bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan 

kelompok skor butir bernomor genap sebagai belahan kedua, langkah 

selanjutnya adalah mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor 

belahan kedua dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

 

 
 

 

Keterangan:  

r11     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 

r ½ ½ = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 

 

Hasil uji validitas dan reabilitas terlampir pada lampiran 5 uji 

instrument. 

1. Hasil Uji Instrumen Tes 

a) Hasil Uji Coba Instrumen Soal Terbatas 

Hasil uji coba instrumen secara empirik soal pre-test untuk uji 

coba produk terbatas dilakukan di kelas IVA SDN 8 Metro 

Timur sebanyak 9 peserta didik. Soal pre-test yang diuji cobakan 

untuk uji coba produk terbatas pada soal pilihan ganda sebanyak 

35 butir soal. Sebanyak 33 soal valid dan 2 soal tidak valid. 

Reliabilitas soal sebesar 0,74. Soal yang tidak valid, yaitu soal 

nomor 7 dan 17. Soal tersebut memiliki koefisien valid 0,08 

(sangat rendah) dan 0,06 (sangat rendah). Berdasarkan hasil uji 

instrumen tersebut maka soal yang tidak digunakan adalah soal 

nomor 7 dan 17. Soal-soal tersebut tidak digunakan dan tidak 
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diperbaiki karena masih ada soal yang mewakili indikator soal 

yang tidak digunakan. 

 

Soal yang diujicobakan untuk uji coba produk terbatas post-test 

dilakukan di SDN 8 Metro Timur di kelas IVA sebanyak 9 

peserta didik. Pada soal pilihan ganda sebanyak 35 butir soal. 

Sebanyak 32 soal valid dan 3 soal tidak valid. Reliabilitas soal 

sebesar 0,83. Soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 9, 19 dan 

26. Soal tersebut memiliki nilai koefisien valid 0,16 (sangat 

rendah), 0,31 (rendah) dan 0,16 (sangat rendah). Berdasarkan 

hasil uji instrumen maka soal yang tidak digunakan adalah soal 

nomor 9, 19 dan 26. Soal-soal tersebut tidak digunakan dan tidak 

diperbaiki karena masih ada soal yang mewakili indikator soal 

yang tidak digunakan. 

b) Hasil Uji Instrumen Soal Diperluas 

Hasil uji coba instrumen soal pre-test secara empirik untuk uji 

coba pemakaian Diperluas dilakukan di dikelas IVA SDN 8 

Metro Timur dengan jumlah 19 peserta didik. Soal pre-test yang 

diuji cobakan untuk uji coba pemakaian Diperluas pada soal 

pilihan ganda sebanyak 32 butir soal. Sebanyak 31 soal valid dan 

1 soal tidak valid. Reliabilitas soal sebesar 0,72. Soal yang tidak 

valid, yaitu soal nomor 7. Soal tersebut memiliki koefisien valid 

0,09 (sangat rendah). Berdasarkan hasil uji coba instrumen maka 

soal yang tidak digunakan adalah soal nomor 7. Soal-soal 
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tersebut tidak digunakan dan tidak diperbaiki karena masih ada 

soal yang mewakili indikator soal yang tidak digunakan. 

 

Soal post-test uji coba pemakaian diperluas dilakukan di SDN 8 

Metro Timur di kelas IVA dengan jumlah peserta didik 19. Soal 

post-tes pada soal pilihan ganda yang diuji cobakan untuk uji 

coba pemakaian Diperluas  sebanyak 32 butir soal. Sebanyak 30 

soal valid dan 2 soal tidak valid. Reliabilitas soal sebesar 0,73. 

Soal yang tidak valid yaitu soal nomor 15 dan 19. Soal tersebut 

memiliki koefisien valid 0,14 (sangat rendah) dan 0,18 (sangat 

rendah). Berdasarkan hasil uji coba instrumen maka soal yang 

tidak digunakan adalah soal nomor 15 dan 19. Soal-soal tersebut 

tidak digunakan dan tidak diperbaiki karena masih ada soal yang 

mewakili indikator soal yang tidak digunakan. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Validasi Ahli 

Data validasi ahli diperoleh dari lembar validasi yang diisi oleh validator. 

Data hasil validasi ini kemudian dianalisis sebagai dasar untuk 

merivisi/menyempurnakan LKPD yang akan digunakan dan 

dikembangkan.  

2.  Data Respon Peserta didik 

Data respon peserta didik terhadap pembelajaran inkuiri diperoleh dengan 

menggunakan angket respon peserta didik diakhir proses pembelajaran. 

3.  Data Hasil Belajar Peserta didik 
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Data ini diperoleh dari penilaian jawaban peserta didik sehingga dapat 

diketahui rata-rata nilai peserta didik. Data hasil belajar ini dikonversikan 

menjadi skor kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Kriteria Pengkategorian Nilai Hasil Belajar 

Interval Skor Kategori 

𝟎 ≤   < 𝟒𝟎 Sangat Kurang 

𝟒𝟎 <  < 𝟓𝟓 Kurang Baik 

𝟓𝟔 <  < 𝟔𝟓 Cukup 

𝟔𝟔 <   < 𝟕𝟗 Baik 

𝟖𝟎<    ≤𝟏𝟎𝟎 Sangat Baik 

Di adaptasi dari Arikunto (2013: 281) 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis data kualitatif diperoleh dari data non-tes, yaitu lembar kuesioner atau 

angket yang diperoleh dari penilaian para ahli (ahli materi, ahli LKPD) dan 

angket respon peserta didik  terhadap produk LKPD. diperoleh dengan rumus: 

 

     N = 
 

  
     

 Keterangan: 

 

 N : nilai yang dicapai/diharapkan 

 R : skor mentah yang diperoleh  

 SM : skor maksimum ideal 

 100 : bilangan tetap 

  (Adaptapsi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 3.10 Konversi Data Kualitatif 

Nilai Keterangan 
91-100 Sangat Baik 

76-90 Baik 

61-75 Cukup 

0 – 60 Kurang 

Sumber: Kemendikbud (2013: 8)  
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2. Analisis Kuantitatif 

 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai hasil belajar kognitif 

peserta didik. Untuk menghitung nilai hasil belajar peserta didik digunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
 

 
               

Keterangan: 

 S : nilai yang dicapai/diharapkan 

 R : jumlah skor yang peroleh peserta didik 

 N : skor maksimum ideal 

 100 : bilangan tetap 

 Adaptasi dari Purwanto (2008: 112). 

 Sedangkan untuk menghitung rata-rata hasil belajar peserta didik 

digunakan rumus:   

  
   

 
 

Keterangan: 

X : rata-rata hitung 

N : banyaknya peserta didik 

Xi : nilai peserta didik 

Adopsi dari Sudjana (2012: 109). 

 

 Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

     

  
                       

              
        

 

 

 Adaptasi dari Aqib (2009: 41). 
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Tabel 3.11 Kriteria Ketuntasan Hasil Belajar Peserta didik Secara 

Klasikal dalam Persen (%). 

 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. >80% Sangat tinggi 

2. 60-79% Tinggi 

3. 40-59% Sedang 

4. 20-39% Rendah 

5. <20% Sangat rendah 

     Adaptasi dari Aqib (2009: 41). 

Analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan LKPD kreatif dan 

produktif yang valid, praktis, dan efektif adalah sebagai berikut : 

1.  Analisis kevalidan 

Beberapa tahapan menganalisis validitas LKPD inkuiri adalah sebagai 

berikut. 

a. Memberikan skor untuk setiap item dengan jawaban sangat sesuai 

(5), sesuai (4), cukup (3), kurang (2), dan tidak sesuai (1). 

b. Menjumlahkan skor total tiap validator untuk setiap aspek dengan 

rumus :
 
 

V 
   
 
   

 
 

(diadaptasi dari Sudijono (2011: 81) 

Keterangan : 

V  : rata-rata total validitas. 

Xi  : skor aspek ke-i (diadaptasi dari Sudijono (2011: 81)) 

 n  : banyaknya aspek 

 

c. Mencari rata-rata aspek semua validator. 

d. Pemberian nilai validitas dengan rumus berikut. 

Mv = 
   
 
   

 
 

Keterangan : 

Mv : rata-rata total validitas 

    : rata-rata validasi validator ke-i 

n : banyaknya validator 
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e. Membandingkan rata-rata total validitas 𝑀𝑣 dengan kriteria kevalidan 

perangkat pembelajaran tematik “LKPD tematik untuk model inkuiri “ 

yaitu :  

   Tabel 3.12 Kriteria Pengkategorian Validitas LKPD 

Interval rata rata total validitas Kategori 

91-100 Sangat Baik 

76-90 Baik 

61-75 Cukup 

0 - 60 Kurang 

Sumber: Kemendikbud (2013: 8) 

 

2. Anailisis Respon Peserta didik 

Pemberian nilai rata-rata respon peserta didik digunkan rumus. 

 ̅=
    
 
   

 
 

Keterangan: 

 ̅= Nilai rata-rata respon peserta didik 

   = Rata-rata skor respon peserta didik ke-i 
  = Banyak peserta didik 

 

Tabel 3.13 Kriteria Pengkategorian Respon Peserta Didik 

Interval rata rata respon peserta didik Kategori 

91-100 Sangat Baik 

76-90 Baik 

61-75 Cukup 

0 - 60 Kurang 

Sumber: Kemendikbud (2013: 8) 

 

 

3. Analisis Data Hasil Belajar 

LKPD inkuiri dikatakan efektif apabila : 

Untuk mengetahui efektivitas LKPD berbasis inkuiri dapat diuji dengan 

rata-rata perhitungan gain ternomalisasi. Peningkatan yang terjadi sebelum 

dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (N-gains), 

yaitu: 
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a. Skoring hasil pretes-postes, dengan ketentuan sebagai berikut:  

(1) pilihan jawaban benar diberi skor 1, sedangkan pilihan jawaban 

salah diberi skor 0  

(2) disertai alasan tepat diberi skor 2, tidak tepat diberi skor 1, tidak  

disertai alasan diberi skor 0.     

b. Mengubah skor mentah ke dalam bentuk persentase.   

nilai presentase =  
             

          
       

c. Menghitung gain ternormalisasi antara rata-rata skor pretes dan rata-rata 

skor postes. 

N-gains = 
                             

                            
  

Sumber Hake (1998: 1) 

Kategori pengolahan gains ternomalisasi untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.14 Kategori N-Gains Ternomalisasi 

 

Nilai N-Gains Kriterian Peningkatan 

0,00 – 0,29 Rendah 

0,30 – 0,69  Sedang 

0,70 – 1,00 Tinggi 

Sumber: Hake (1998: 1) 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. LKS tematik berbasis inkuiri untuk kelas IV SD N 8 Metro Timur yang 

telah dikembangkan berdasarkan penilaian ahli desain dan materi 

dinyatakan valid oleh ahli 

2. LKS tematik berbasis inkuiri untuk kelas IV SD N 8 Metro Timur yang 

telah dikembangkan menarik digunakan sebagai salah satu media dalam 

proses pembelajaran Tematik menurut peserta didik. 

3. LKS tematik berbasis inkuiri pada pembelajaran tematik efektif digunakan 

di kelas IV SD N 8 Metro Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan 

meningkatnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik. 

 

B. Implikasi 
 

Pengembangan LKS berbasis inkuiri merupakan salah satu bukti ilmiah 

mengenai pentingnya penggunaan sebuah bahan ajar LKS yang disusun 

menggunakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik 

serta menjadikan peserta didik memiliki kemampuan dalam menghadapi 

masalah-masalah yang ada dikehidupan peserta didik dengan menerapkan 
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ilmu yang pernah dipelajari. LKS berbasis inkuiri juga dapat mengatasi 

masalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tematik 

dengan langkah-langkah pelaksanan pembelajaran, yaitu 1) peserta didik 

mengidentifikasi masalah dengan pengarahan dari guru, 2) menyusun 

sebuah hipotesis yang dirumuskan, 3) mengklarifikasi hipotesis yang telah 

diajukan dalam forum diskusi di kelas, 4) peserta didik mencari dan 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, 5) peserta didik menentukan 

jawaban yang di anggap di terima sesuai dengan data atau informasi yang 

diperoleh, 6) peserta didik mempresentasikan hasil pemecahan masalah. 

LKS berbasis inkuiri akan lebih optimal apabila sebelum proses 

pembelajaran guru memberikan arahan tentang cara mengerjakan LKS 

lalu menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan LKS sesuai 

dengan pokok bahasan/sub pokok bahasan yang dipelajarinya, guru 

hendaknya memahami setiap prosedur pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah inkuiri, pada saat peserta didik mengerjakan tugas 

latihan kegiatan LKS, hendaknya guru memberikan bimbingan dan 

tuntunan, dalam proses pembelajaran peserta didik tidak hanya sekadar 

mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan 

tetapi aktif  berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan 

akhirnya menyimpulkan, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah, pemecahan masalah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah, pada akhir proses 

pembelajaran guru bersama peserta didik membahas hasil pengerjaan 

LKS, agar pengerjaan lebih bermakna diharapkan guru memberikan 
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komentar atau tanggapan yang positif terhadap hasil kerja peserta didik. 

Selain itu perlu tersedianya berbagai sumber belajar dan media 

pembelajaran yang bervariasi serta adanya dukungan dari berbagai warga 

sekolah. Banyak sumber belajar akan menambah informasi bagi peserta 

didik dalam memecahkan masalah secara tepat dan kritis. 

C. Saran 

 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Peserta didik 

Diharapkan peserta didik dapat selalu aktif dalam proses mengumpulkan 

data dalam memecahkan masalah yang ada pada LKS sehingga 

pengetahuan peserta didik akan semakin kaya dan semakin kritis dalam 

memecahkan masalah sehinga hasil belajar peserta didik meningkat. 

2. Guru 

Produk LKS berbasis inkuiri ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh 

inovasi sumber belajar peserta didik berdasarkan kurikulum 2013. 

Sehingga guru dapat mengembangkan salah satu bahan ajar yang serupa 

dengan tema atau sub tema yang lain. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan selalu menunjang fasilitas yang dapat 

digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran seperti penyedian 

sumber buku penunjang dan media pembelajaran sehingga hasil belajar 

peserta didik selama menggunakan LKS berbasis inkuiri akan lebih 

optimal. 
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4. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan LKS berbasis 

inkuiri tidak hanya dilihat pada aspek kognitif saja tetapi juga dilihat pada 

aspek afektif dan psikomotor, supaya LKS yang dikembangkan menjadi 

lebih berkualitas.  
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