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ABSTRACK

DEVELOPMENT OF STUDENT ACTIVITY SHEET (LKPD)
BASED ON PROBLEM BASED LEARNING OF THE ENVIRONMENT IS

OUR FRIENDS THEME FOR STUDENTS OF CLASS V OF
ELEMENTARY SCHOOL

By
Dewi Wulansari

Problem in this research was the low result of student learning. The aim of the

research were to develop LKPD based PBL and to determine the effectiveness of

LKPD based on PBL in improving student learning outcomes in thematic lesson

The theme of Our Friends Environment. This research is a research development

(R & D). The total population was 236 students with the sampel was 30 students.

The result of the research showed that: (1) the validation result by the material

expert is 90,90, the media expert is 92,71 and the teacher equal to 91,52 which all

three are classified as very suitable category (2) The result of N-Gain score of

experimental group is 0.7 fall in  high category and for control class is 0.5 in

medium category. That is known that the results of student learning using LKPD

PBL better than student learning outcomes that use conventional teaching

materials.

Keywords: students’ worksheet, problem based learning, learning result



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD)
BERBASIS MODEL PROBLEM BASED LEARING

TEMA LINGKUNGAN SAHABAT KITA
SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR

Oleh
Dewi Wulansari

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa. Penelitian ini

bertujuan untuk menghasilkan dan mengetahui efektivitas LKPD berbasis PBL

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik Tema

Lingkungan Sahabat Kita. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan

(R&D). Jumlah populasi dalam penelitian ini 236 siswa kelas 5 Gugus Badarudin

dengan sampel sebanyak 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)

hasil validasi oleh ahli materi sebesar 90,90, ahli media sebesar 92,71 dan guru

sebesar 91,52 yang ketiganya tergolong dalam kategori sangat sesuai (2) hasil uji

gain skor kelas eksperimen sebesar 0,7 dalam kategori tinggi dan kontrol 0,5

dalam kategori sedang. Sehingga diketahui bahwa hasil belajar siswa yang

menggunakan LKPD PBL lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang

menggunakan bahan ajar konvensional.

Kata kunci : Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), Problem Based
Learning (PBL), Hasil Belajar
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I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Sekolah dasar merupakan salah satu bentuk lembaga

pendidikan pada jalur formal yang melandasi pendidikan menengah.

Sekolah dasar bertujuan untuk meletakkan dasar pengetahuan,

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan

mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Permendikbud No 57 Tahun 2014 dinyatakan pelaksanaan Kurikulum

2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan

tematik-terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. Mata pelajaran Pendidikan

Agama dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik-

terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan
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pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai

mata pelajaran ke dalam berbagai tema.

Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak

belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya

memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada

berbagai tema yang tersedia. Tematik terpadu disusun berdasarkan

gabungan proses integrasi seperti dijelaskan di atas sehingga berbeda

dengan pengertian tematik seperti yang diperkenalkan pada kurikulum

sebelumnya.

Permendikbud No 20 dan 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa karakteristik

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang

harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang

kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat

kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi

Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan

pendidikan.

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses

psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima,

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan

diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan,
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menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui

aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan

mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan

turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat

pendekatan ilmiah (scientific), tema` tik terpadu (tematik antar

matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry

learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka

sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

Pendekatan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning)

merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar “belajar dan

belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah

yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan

serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL

mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari

serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. PBL merupakan

pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingka tinggi,

pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah

jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang

dunia sosial dan sekitarnya. Dengan PBL siswa dilatih menyusun sendiri

pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah.

Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, siswa dapat membentuk
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makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya

dalam ingatan sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi.

Permendikbud no 20 dan 21 tahun 2016 dituliskan sesuai dengan Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang

digunakan:

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar

berbasis aneka sumber belajar;
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan

penggunaan pendekatan ilmiah;
4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis

kompetensi;
5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills);
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing
madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta
didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di
masyarakat;

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah
guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya
peserta didik.

Berdasarkan prinsip pembelajaran tersebut diketahui bahwa belajar dapat

menggunakan berbagai sumber belajar. Dalam berbagai kesempatan,

sebenarnya sumber belajar seringkali telah tersedia dihadapkan peserta

didik, namun demikian belum optimal termanfaatkan untuk keperluan
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pembelajaran. Pembelajaran berbasis aneka sumber juga memiliki makna

adanya kebebasan bagi peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar

yang ada, guna mendukung aktivitas belajarnya. Perbedaan jenis, tingkat

kecerdasan, serta gaya belajar masing-masing peserta didik mengakibatkan

sumber belajar yang diperlukan dalam mencapai kompetensi tertentu juga

berbeda. Atas dasar kenyataan yang demikian maka berkembangnya

pendekatan belajar berbasis aneka sumber.

Semakin tersedianya sumber belajar di lingkungan peserta didik, akan

memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar baginya untuk

melakukan kegiatan belajar. Namun demikian motivasi intrinsik dari

peserta didik untuk belajar merupakan faktor utama seseorang melakukan

tindakan belajar. Dalam pemanfaatan sumber belajar, Pendidik

mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik sehingga belajar

lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah, dan akhirnya akan menyenangkan

bagi dirinya. Oleh sebab itu pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan

khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Tidak akan

sia-sia, jika menggunakan aneka sumber belajar dalam kegiatan

pembelajaran. Justru akan memberikan makna/arti yang lebih besar guna

mengeksplorasi sumber belajar sehingga dapat memperlancar pencapaian

tujuan pembelajaran.

Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT), sumber

belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) yang

dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa.



6

Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan

lingkungan/latar.

Ditinjau dari asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu: sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yaitu

sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran.

Contohnya adalah : buku pelajaran, modul, program audio, transparansi

(OHT). Jenis sumber belajar yang kedua adalah sumber belajar yang sudah

tersedia dan tinggal dimanfaatkan ( learning resources by utilization),

yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan

pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih dan dimanfaatkan untuk

keperluan pembelajaran. Contohnya: pejabat pemerintah, tenaga ahli,

pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, museum, film,

sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak lagi yang

lain. Jadi, begitu banyaknya sumber belajar yang ada di seputar kita yang

semua itu dapat kita manfaatkan untuk keperluan belajar.

Keberadaan bahan ajar sebagai sumber belajar menjadi sangat penting.

Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan

masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi

pembelajaran yang seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun

guru sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi

karena materi tersebut abstrak, rumit, asing, dsb. Untuk mengatasi

kesulitan ini maka perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila

materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat abstrak, maka bahan
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ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu yang abstrak

gersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, skema, dll.

Demikian pula materi yang rumit, harus dapat dijelaskan dengan cara yang

sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir siswa, sehingga menjadi lebih

mudah dipahami.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di gugus Badarudin

Tegineneng Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran diperoleh

informasi bahwa dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang

menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu dengan

menggunakan metode ceramah, dimana guru sebagai pusat informasi

menerangkan materi dan siswa hanya duduk manis mendengarkan

penjelasan dari guru, sehingga siswa menjadi pasif dan tidak kreatif,

karena tidak ada kesempatan bertanya, berdiskusi dengan guru maupun

dengan siswa lainnya.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil ulangan mid semester yakni sebagai

berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi  pencapaian nilai semester ganjil tahun pelajaran
2016/2017

Sumber: arsip rekap nilai semester ganjil tahun 2016/2017 SD negeri 5
dan SD negeri 20 Tegineneng Kec. Tegineneng Kabupaten Pesawaran

No Nama Sekolah Jml
Siswa

Rata
nilai

KKM Ketuntasan/ketercapaian
Siswa
tuntas

% Siswa
tdk
tuntas

%

1. SD Negeri 5
Tegineneng
Kelas VA 30 59,47 70 8 26,67 22 73,33
Kelas VB 30 60,42 70 10 33,33 20 66,77

2 SD Negeri 20
Tegineneng

22 60,56 70 8 36,36 14 63,64
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Berdasarkan data di atas dapat dianalisa bahwa hasil belajar pembelajaran

tematik SD Negeri 5 dan 20 Tegineneng Kecamatan Tegineneng tahun

2016/2017 belum mencapai indikator keberhasilan. Kegiatan pembelajaran

yang monoton, kurang variatif dan berpusat pada guru menyebabkan siswa

pasif. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam kegiatan

pembelajaran cenderung dengan menggunakan metode membaca,

menghafal dan menulis, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses

kegiatan belajar mengajar dan suasana kelas terkesan membosankan.

Berdasarkan analisis data di atas permasalahan mendasar dalam kegiatan

pembelajaran saat ini adalah kurang kreatifnya guru dalam menggunakan

dan mengembangkan bahan ajar. Hal ini ditunjukkan oleh siswa yang

kurang antusias para siswa masih menganggap bahwa pembelajaran

tematik itu sulit sehingga siswa nampak kebingungan. Cara belajar yang

konvensional serta bahan ajar yang digunakan monoton membuat prestasi

belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM. Cara belajar yang

konvensional ini belum dapat mencapai ranah dimensi peserta didik itu

sendiri. Dalam proses pembelajaran guru masih mendominasi sedangkan

peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan

yang ada dalam diri peserta didik, sehingga mereka nampak terkekang.

Hal ini membuat motivasi peserta didik untuk belajar menjadi kurang

bahkan mereka cenderung malas ketika akan belajar melalui pembelajaran

tematik.
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Penyebab kurangnya motivasi siswa untuk belajar ini dikarenakan antara

lain minimnya bahan ajar yang digunakan untuk acuan dalam proses

pembelajaran, guru belum mampu membuat bahan ajar yang melibatkan

siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Ketidakmampuan

guru dalam membuat bahan ajar yang inovatif ini diduga karena

kurangnya pengetahuan guru serta masih banyak terdapat guru-guru senior

yang gagap IPTEK sehingga tidak ada perubahan cara mengajar guru dari

tahun ke tahun yakni dengan menggunakan metode ceramah. Padahal

dalam pembelajaran tematik diperlukan seorang guru yang kreatif dalam

segala hal, kreatif dalam membuat bahan ajar serta kreatif dalam memilih

dan menggunakan strategi serta pendekatan yang tepat dalam proses

pembelajaran.

Selama ini guru hanya mengandalkan bahan ajar berupa buku guru dan

buku siswa. Alasan klasikal yang selama ini muncul adalah guru tidak

perlu bersusah payah membuat bahan ajar. Padahal materi yang terdapat

pada bahan ajar komersial tersebut belum tentu sesuai dengan karakteristik

peserta didik itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para

guru akan pentingnya menyusun sumber belajar yang sesuai dengan

keadaan, kebutuhan dan manfaat dalam proses pembelajaran.

Seorang pendidik harus mampu menyiapkan bahan ajar yang mampu dan

dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam proses pembelajaran di kelas.

Keberhasilan seorang guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung
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pada komunikasi antar guru dan siswanya. Guru diberi kebebasan

menetapkan materi yang sesuai untuk peserta didiknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen yang

penting dalam proses pembelajaran adalah keberadaan bahan ajar bagi

peserta didik. Dalam meningkatkan kompetensinya guru memerlukan

bantuan berbagai bahan ajar. Ada banyak bahan ajar yang dapat guru

gunakan dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Salah satu

dari bahan ajar adalah LKPD. LKPD ini dapat melatih siswa berfikir lebih

kreatif dalam kegiatan pembelajaran serta memperbaiki minat siswa untuk

belajar. LKPD sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu dapat mempercepat proses belajar

mengajar dan hemat waktu mengajar.

Salah satu LKPD yang dipandang dapat memfasilitasi kebutuhan siswa

tersebut adalah LKPD berbasis model PBL. LKPD berbasis model PBL

merupakan lembaran-lembaran yang berisi kegiatan-kegiatan yang

dikerjakan siswa dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang

membimbing dan didalamnya siswa diberi kesempatan untuk melakukan

penyelidikan  secara individual maupun kelompok, mengembangkan dan

menyajikan hasil karya, dan menganalisis serta mengevaluasi proses

pemecahan masalah

Berdasarkan uraian tersebut pengembangan LKPD model PBL diharapkan

dapat memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar baik secara terbimbing

maupun secara mandiri. Sehingga akan dapat membantu siswa dalam
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membentuk pengetahuannya karena sesuai dengan tahap perkembangan

peserta didik yang masih melihat segala sesuatu suatu keutuhan sehingga

dapat membentuk keterampilan siswa dalam mengolah informasi yang ada

di sekitarnya secara bermakna.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan dan

menggunakan perangkat pembelajaran sehingga aktivitas belajar

siswa menjadi pasif dan hasil belajar yang tidak maksimal

2. Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, belum

diterapkannya metode PBL dalam pembelajaran

3. Guru hanya menggunakan media buku guru dan buku siswa.

4. Pembelajaran di kelas masih terlihat monoton sehingga

menyebabkan kebosanan pada siswa.

5. Siswa masih belum terkondisi dalam melakukan pembelajaran

berkelompok.

6. Hasil belajar siswa masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian pengembangan ini

dibatasi pada pengembangan LKPD berbasis model PBL pada

pembelajaran tematik kelas V Sekolah Dasar dengan Tema Lingkungan

Sahabat Kita
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D. Perumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan bahwa masalah dalam

penelitian ini adalah banyak siswa yang belum mencapai hasil belajar

sesuai dengan KKM yang telah ditetukan karena factor belum tepatnya

bahan ajar yang digunakan oleh guru dan belum diterapkannya model PBL

dalam pembelajaran sehingga masih rendahnya efektivitas pembelajaran

dan hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri 05 Tegineneng

Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Dengan demikian permasalahan penelitian pengembangan yang diajukan

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mengembangkan produk LKPD berbasis model PBL Tema

Lingkungan Sahabat Kita kelas V Sekolah Dasar?

2. Bagaimanakah efektivitas LKPD berbasis model PBL Tema Lingkungan

Sahabat Kita kelas V Sekolah Dasar?

Berdasarkan perumusan masalah dan permasalahan di atas maka judul

penelitian ini adalah ”Pengembangan LKPD berbasis model PBL Tema

Lingkungan Sahabat Kita kelas V Sekolah Dasar”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

pengembangan bahan ajar yang berupa LKPD dengan tujuan sebagai

berikut:
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1. Menghasilkan bentuk LKPD berbasis model PBL Tema Lingkungan

Sahabat Kita kelas V Sekolah Dasar.

2. Mengetahui efektivitas LKPD berbasis model PBL Tema Lingkungan

Sahabat Kita kelas V Sekolah Dasar.

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi berbagai pihak,

yakni :

1. Siswa

Siswa menjadi lebih mudah dalam mengikuti proses pembelajaran

sehingga hasil belajar dan aktivitas belajar siswa menjadi lebih baik

dengan adanya LKPD berbasis model PBL pada pembelajaran tematik.

2. Guru

Guru mendapat tambahan ilmu dan wawasan serta meningkatkan

kemampuan guru dalam membuat bahan ajar khususnya LKPD berbasis

model PBL pada pembelajaran tematik

3. Sekolah

Dapat menjadi masukan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas

pembelajaran di sekolah

4. Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan umumnya, dan khususnya

pengembangan teori yang berkaitan dengan pengembangan perangkat

pembelajaran.
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G. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di kelas V SD SD Negeri 05 Tegineneng

Kabupaten Pesawaran. Penelitian pengembangan LKPD berbasis model

PBL dengan Tema Lingkungan Sahabat Kita ini dimaksudkan untuk dapat

meningkatkan hasil belajar. Produk yang dihasilkan berupa LKPD berbasis

model PBL diujicobakan untuk mengetahui keefektifan produk.

H. Spesifikasi produk yang diharapkan

Produk yang diharapkan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut :

1. LKPD yang berbasis PBL yang mampu memfasilitasi siswa dalam

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran

tematik.

2. LKPD ini terdiri dari tiga bagian :

a. Pendahuluan

b. Materi inti/pembahasan materi

c. kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa

d. Penutup, yaitu soal-soal

3. LKPD ini memuat komponen yang harus ada dalam sebuah bahan ajar,

yaitu :

a. Petunjuk Belajar

b. Komponen yang akan dicapai

c. Informasi mendukung

d. Latihan-latihan

e. Evaluasi

4. LKPD yang didalamnya memuat :
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a. Pengemasan materi yang dikaitkan antara permasalahan dengan

kehidupan siswa

b. Agar menarik perhatian siswa, LKPD didesain dengan menggunakan

bahasa komunikatif sehingga LKPD ini lebih mudah dipahami oleh

siswa.

c. Untuk membuat siswa tidak bosan dengan LKPD ini, pada LKPD

didesain dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik dan

unik sesuai dengan kehidupan siswa sehingga siswa akan lebih

tertarik dan termotivasi untuk mempelajari LKPD ini.

5. LKPD ini telah memenuhi syarat pembuatan LKPD yaitu :

a. Syarat didaktik

b. Syarat Kontruksi

c. Syarat teknis

6. Hasil akhir dari LKPD berbasis PBL diharapkan memiliki kualitas :

a. Dinilai baik atau sangat baik oleh para ahli

b. Siswa mampu memecahkan masalah berkaitan dengan materi

pembelajaran tematik setelah menggunakan LKPD berbasis PBL

c. Mendapatkan respon yang baik dari siswa sehingga hasil belajar

maksimal
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang pasti dialami oleh setiap

manusia. Beberapa ahli pendidikan mendefinisikan tentang belajar. Menurut

Gagne (dalam Komalasari, 2013: 2) belajar adalah suatu proses perubahan

tingkah laku yang meliputi perubahan kecanderungan manusia seperti sikap,

minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja).

Menurut Amri (2013: 24) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses

memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah

laku dan kemampuan berinteraksi yang relatif permanen atau menetap karena

adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Jika dikaitkan dengan

pendapat di atas, maka perubahan yang terjadi tidak hanya mencakup

pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk hidup (life skill) bermasyarakat

meliputi keterampilan berfikir (memecahkan masalah) dan keterampilan

sosial, juga tidak kalah pentingya adalah nilai dan sikap. Jadi jika

disimpulkan, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu
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yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan

oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara suatu hal.

2. Teori Belajar

Teori belajar dapat membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik

belajar. Pemahaman tentang cara belajar dapat membantu proses belajar lebih

efektif, efisien dan produktif. Berdasarkan teori belajar, guru dapat

merancang proses pembelajarannya. Teori belajar juga dapat menjadi

panduan untuk mengelola kelas serta membantu guru untuk mengevaluasi

proses, perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai.

Pemahaman guru mengenai teori belajar akan membantu guru dalam

memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai

hasil maksimal.

Menurut Sani (2014: 3) menyatakan bahwa

Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang psikologi yang
mempelajari tentang perilaku dan proses mental terkait dengan belajar
dan pembelajaran manusia. Dua aliran psikologi yang berpengaruh
dalam teori belajar dan pembelajaran adalah behaviorisme dan
konstruktivisme.

a. Teori Behaviorisme

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpengaruh terhadap

perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal

aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang

tampak sebagai hasil belajar. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa belajar

adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara

konkret. Teori ini menggunakan model hubungan stimulus-response dan
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menempatkan peserta didik sebagai invidu pasif. Perubahan terjadi melalui

rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif

(response) berdasarkan hukum-hukum mekanistis.

Pembelajaran dilakukan dengan memberi stimulus kepada peserta didik agar

menimbulkan response yang tepat seperti yang diinginkan hubungan

stimulus-response ini jika diulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Response

atau perilaku tertentu diperoleh dengan menggunakan metode pelatihan atau

pembiasaan. Jika peserta didik menemukan kesulitan atau masalah, guru

dapat menyuruhnya untuk mencoba dan mencoba lagi (trial and error)

sampai memperoleh hasil.

Tujuan pembelajaran dalam teori behavioristik ditekankan pada penambahan

pengetahuan. Pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak

diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan. Aplikasi teori

ini tergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik

siswa, serta media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia

b. Teori konstruktivisme

Konstruktivisme dikembangkan oleh Lev Semenovich Vygotsky yang

menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan dan perkembangan kogitif

terbentuk melalui internalisasi/penguasaan proses sosial. Teori ini merupakan

teori sosiogenesis, yang membahas tentang faktor primer (kesadaran sosial)

dan faktor sekunder (individu) serta pertumbuhan kemampuan kemampuan.

Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
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Selain teori belajar konstruktivisme ada beberapa teori belajar lainnya yang

melandasi Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yakni:

1. Teori Belajar Bermakna dari David Ausubel

Ausubel (dalam Rusman 2012: 244) membedakan antara belajar bermakna

dengan belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna merupakan

proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian

yang sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal,

diperlukan bila seseorang memperolah informasi baru dalam pengetahuan

yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya.

Kaitannya dengan Pembelajaran PBL dalam hal mengaitkan informasi baru

dengan sturktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.

2. Teori Belajar Vigotsky

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan

pengalaman langsung dan menantang serta ketika mereka berusaha untuk

memecahkan masalah yang dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan

pemahaman, individu berusaha mengaitkan pengetahuan baru denga

pengetahuan awal yang telah dimilikinya kemudian membangun pengertian

baru. Ibrahim dan Nur (2000: 19) Vigotsky meyakini bahwa interaksi social

dengan teman lain memacu terbetuknya ide baru dan memperkaya

perkembangan intelektual siswa. Kaitan dengan pembelajaran PBL dalam hal

mengaitkan informasi baru denga struktur kognitif yang telah dimiliki oleh

siswa dengan teman lain.
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3. Teori Belajar Jerome S. Bruner

Bruner dalam  Uno (2006:10) mengatakan bahwa belajar terjadi lebih

ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi dan bukan

ditentukan oleh umur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk

struktur kognitif yang telah dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan

baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur

kognitif yang dimilikinya dan telah terbentuk didalam pikiran seseorang

berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Dalam teori belajarnya Jerome S Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar

akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu

aturan atau kesimpulan tertentu.  Bruner berpendapat bahwa dalam proses

belajar dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu :

1) Tahap informasi, bahwa dalam tiap pelajaran kita memperoleh sejumlah

informasi, ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada

yang memperhalus dan memperdalamnya, adapula informasi itu yang

bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya.

2) Tahap transformasi, kita menganalisa berbagai informasi yang kita pelajari

itu dan mengubah atau mentransformasikannya kedalam bentuk-bentuk

informasi yang lebih abstrak atau konseptual, agar dapat digunakan untuk

hal-hal yang lebih luas.

3) Tahap evaluasi, kita menilai hingga manakah pengetahuan yang kita

peroleh dan transformasikan itu dapat digunakan untuk memahami gejala-

gejala lain atau memecahkan permasalahan yang kita hadapi
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Teori-teori pembelajaran tersebut yang melandasi model pembelajaran PBL,

penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari

siswa. Dengan model PBL diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak

kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal. Mulai dari kecakapan

memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan bekerja dalam

kelompok, kecakapan interpersonal dan komunikasi, serta kecakapan

pencarian dan pengolahan informasi

B. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Menurut National Centre for Competency Based Training (2007), bahan ajar

adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau

instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang

dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan

dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi

yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga

tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar.

Menurut Depdiknas (2008:6), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan

tidak tertulis.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar

merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan
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belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar di kelas.

2. Jenis Bahan Ajar

Jenis bahan ajar dibedakan atas beberapa criteria pengelompokan. Menurut

Kunandar (2008: 38), jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari dua

jenis antara lain: (a) bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti

buku, handouts, LKPD dan modul; (b) bahan ajar yang tidak dirancang

namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya kliping, koran, film, iklan

atau berita. Koesnandar juga menyatakan bahwa jika ditinjau dari fungsinya,

maka bahan ajar yang dirancang terdiri atas tiga kelompok yaitu bahan

presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Berdasarkan teknologi

yang digunakan, menurut Majid (2013:174) mengelompokkan bahan ajar

menjadi empat kategori, yaitu bahan ajar cetak (printed) antara lain handout,

buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar,

dan model/maket. Bahan ajar dengar (audio) antara lain kaset, radio, piringan

hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar ( audio visual)

seperti video compact disk, dan film. Bahan ajar multimedia interaktif

(interactive teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction),

compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar

berbasis web (web based learning material).

3. Pengembangan Bahan Ajar

Pengembangan suatu bahan ajar harus didasarkan pada analisis kebutuhan

siswa. Terdapat sejumlah alasan mengapa perlu dilakukan pengembangan
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bahan ajar, seperti yang disebutkan dalam Depdiknas (2008: 8-9) sebagai

berikut. 1) Ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, artinya bahan

belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan Kurikulum 2) Karakteristik

sasaran, artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan

karakteristik siswa sebagai sasaran, karakteristik tersebut meliputi lingkungan

sosial, budaya, geografis maupun tahapan perkembangan siswa. 3)

Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah

atau kesulitan dalam belajar. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di

sekolah perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai

kurikulum, yaitu menuntut adanya partisipasi dan aktivasi siswa lebih banyak

dalam pembelajaran. Pengembangan lembar kegiatan siswa menjadi salah

satu alternatif bahan ajar yang akan bermanfaat bagi siswa menguasai

kompetensi tertentu, karena lembar kegiatan siswa dapat membantu siswa

menambah informasi tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar

secara sistematis.

4. Bahan Ajar Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)

a) Pengertian LKPD

Saat kegiatan pembelajaran, guru membutuhkan media pembelajaran yang

efisien, salah satu contohnya adalah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).

LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh

guru. Ada beberapa definisi LKPD menurut para ahli, seperti yang

diungkapkan oleh Arsyad (2004: 29), bahwa LKPD termasuk media cetak

hasil pengembangan teknologi cetak yang berupa buku dan berisi materi

visual. Menurut Diknas (2008: 13) LKPD adalah lembaran–lembaran berisi
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tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya

berupa petunjuk atau langkah– langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.

Menurut Trianto (2007 :73), LKPD adalah panduan siswa yang digunakan

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKPD

selain sebagai sumber belajar juga merupakan media pembelajaran. Menurut

Sumarni (dalam Widjajanti (2008:1) mendefinisikan media pembelajaran

sebagai sumber informasi berbentuk cetak/buku, majalah, LKPD dan

sejenisya yang dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran

dalam menyajikan atau menyerap mata pelajaran. Penelitian yang dilakukan

oleh Indriani et al. (2014) menyatakan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan LKPD dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LKPD adalah lembaran-lembaran

kertas yang berisi panduan materi-materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, latihan-latihan yang harus dipahami oleh siswa agar

memahami materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang akan

dicapai.

b) Tujuan penyusunan LKPD

Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dapat menggunakan

LKPD untuk dikembangkan sebagai sumber belajar yang efektif. Hasil

penelitian dari Ozmen dan Yildirim (2005:12) menyatakan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan LKPD lebih efektif untuk meningkatkan

hasil belajar siswa  dibandingkan pembelajaran dengan model konvensional.

Selain hal tersebut, menurut Prastowo (2012:206), terdapat empat poin yang
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menjadi tujuan penyusunan LKPD, yaitu: (a) menyajikan LKPD yang

memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan,

(b) menyajikan tugas–tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik

terhadap materi yang diberikan, (c) melatih kemandirian belajar peserta didik,

(d) memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik.

Adapun tujuannya seperti yang diungkapkan Arsyad (2004: 78) yaitu: LKPD

dibuat bertujuan untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu

diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan

pada diri siswa. LKPD mempunyai fungsi sebagai urutan kerja yang

diberikan dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler terhadap

pemahaman materi yang telah diberikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan LKPD

memiliki tujuan untuk mempermudah siswa belajar memahami konsep,

karena LKPD dapat membantu siswa berinteraksi dengan materi baik dalam

kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sehingga dapat  melatih

kemandirian belajar, menuntut siswa belajar dan juga dapat memberikan

penguatan kepada siswa memahami konsep.

c) Manfaat LKPD

Selain memiliki tujuan dalam pengggunannya, LKPD juga memilki manfaat

umum dan manfaat khusus. Manfaat secara umum menurut Sungkono (2009:

8) adalah: (1) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, (2)

Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, (3) Sebagai

pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep
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yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis, (4) Membantu

peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui

kegiatan belajar, (5) Membantu peserta didik untuk menambah informasi

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis, (6)

Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan

proses, (7) Mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep.

Manfaat umum LKPD menurut Sungkono disimpulkan bahwa manfaatnya

dapat dirasakan bagi guru dan siswa. Adapun manfaat LKPD bagi guru yaitu

membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, sebagai pedoman

guru untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari. Sedangkan

manfaat untuk siswa yaitu, sebagai pedoman peserta didik untuk menambah

informasi, memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari, melatih

peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses,

dan mengaktifkan peserta didik di kelas. Secara umum LKPD bermanfaat

untuk guru dan peserta didik, sebagai pedoman dalam pembelajaran. LKPD

mengajarkan peserta didik untuk menemukan hal-hal baru secara langsung

melalui suatu eksperimen dan penguasaan konsep. Selain memiliki manfaat

umum, LKPD juga memiliki manfaat khusus.

Adapun manfaat khusus LKPD menurut Sungkono (2009: 9) adalah: (a)

Untuk tujuan latihan, siswa diberikan serangkaian tugas/aktivitas latihan.

Lembar kerja seperti ini sering digunakan untuk memotivasi siswa ketika

sedang melakukan tugas latihan, (b) Untuk menerangkan penerapan

(aplikasi). Siswa dibimbing untuk menuju suatu metode penyelesaian soal
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dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal-soal tertentu. Hal ini

bermanfaat ketika kita menerangkan penyelesaian soal aplikasi yang

memerlukan banyak langkah. Lembaran kerja ini dapat digunakan sebagai

pilihan lain dari metode tanya jawab, dimana siswa dapat memeriksa sendiri

jawaban pertanyaan itu, (c) Untuk kegiatan penelitian, siswa ditugaskan untuk

mengumpulkan data tertentu, kemudian menganalisis data tersebut. Misalnya

dalam penelitian statistika, (d) Untuk penemuan, dalam lembaran kerja ini

siswa dibimbing untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu, agar menemukan

pola dari situasi itu dan kemudian menggunakan bentuk umum untuk

membuat suatu perkiraan. Hasilnya dapat diperiksa dengan observasi dari

contoh yang sederhana, (e) Untuk penelitian hal yang bersifat terbuka

penggunaan lembaran kerja siswa ini mengikutsertakan sejumlah siswa dalam

penelitian dalam suatu bidang tertentu.

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat khusus

penggunaan LKPD yaitu untuk memotivasi siswa, menerangkan penerapan

aplikasi, membimbing siswa untuk suatu metode penyelesaian soal dalam

kegiatan penelitian, menugaskan siswa untuk mengumpulkan data,

menganalisis data tersebut, dan memeriksa hasilnya dengan observasi dari

contoh yang sederhana.

d) Langkah-langkah Penyusunan LKPD

Setiap media/bahan ajar memiliki karakteristik unsur masing-masing, yang

membedakannya satu dengan yang lainnya, adapun karakteristik LKPD

menurut Sungkono (2009: 11) yaitu:(1) LKPD memiliki soal-soal yang harus
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dikerjakan siswa, dan kegiatan kegiatan seperti percobaan atau terjun ke

lapangan yang harus siswa lakukan, (2) Merupakan bahan ajar cetak, (3)

Materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas

pembahasannya tetapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan atau

dilakukan oleh peserta didik, (4) Memiliki komponen-komponen seperti kata

pengantar, pendahuluan, daftar isi, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat

tersebut dapat dipahami bahwa LKPD merupakan bahan ajar cetak yang

memiliki karakteristik yang berbeda dari bahan ajar lainnya, seperti terdapat

kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, dan lain lain, serta rangkuman materi

yang ringkas namun mencakup seluruh pembahasan materi, juga terdapat soal

dan kegiatan percobaan siwa. Menurut Abadi Hartono, Junaedi (dalam

Rahmawati (2006:25) unsur LKPD secara umum meliputi: (a) Judul, mata

pelajaran, semester, tempat, (b) petunjuk belajar, (c) kompetensi yang akan

dicapai, (d) indikator, (e) informasi pendukung, (f) tugas-tugas dan langkah-

langkah kerja dan (g) penilaian

Pembelajaran dengan menggunakan LKPD akan meminimalkan peran guru

dan lebih mengaktifkan siswa, karena dalam pembelajaran ini siswa akan

memperoleh materi, ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi

melalui pemberian LKPD. Selain itu, menurut Diknas (2008:10) LKPD

memuat paling tidak delapan unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan

dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugasyang harus

dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan.
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Melalui karakteristik serta unsur LKPD yang telah dikemukakan, maka dalam

penyusunan LKPD harus memperhatikan langkah-langkah tertentu. Menurut

Diknas (2008: 11), langkah–langkah membuat LKPD adalah sebagai berikut

Gambar 2.1. Langkah-Langkah Pembuatan LKPD

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

LKPD terdapat beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu:

1) Analisis Kurikulum

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang

akan memerlukan bahan ajar LKPD. Biasanya dalam menentukan materi

Analisis kurikulum

Menyusun peta kebutuhan LKPD

Menentukan judul–judul LKPD

Menulis LKPD

Merumuskan KD

Menentukan alat penilaian

Menyusun materi

Memperhatikan struktur LKPD
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dianalisis dengan cara melihat materi pokok dari materi yang akan diajarkan,

kemudian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa.

2) Menyusun Peta Kebutuhan LKPD

Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan guna mengetahui jumlah LKPD

yang harus ditulisdan urutan LKPD-nya juga dapat dilihat. Urutan LKPD ini

sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan.

3) Menentukan Judul-judul LKPD

Judul LKPD ditentukan atas dasar Kompetensi Dasar- Kompetensi Dasar,

materi pokok yang terdapat dalam kurikulum. Satu Kompetensi Dasar (KD)

dapat dijadikan sebagai judul LKPD apabila kompetensi itu tidak terlalu

besar, sedangkan besarnya KD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila

diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka

kompetensi itu telah dapat dijadikan satu judul LKPD. Namun apabila

diuraikan menjadi lebih dari 4 MP, maka perlu dipikirkan kembali apakah

perlu dipecah, misalnya menjadi 2 judul LKPD.

4) Penulisan LKPD, meliputi:

 Perumusan KD harus dikuasai

Rumusan KD pada LKPD langsung diturunkan dari standarisi.

 Menentukan alat penilaian

 Penyusunan materi

Materi LKPD sangat tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi LKPD

dapat berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup

substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber
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seperti buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian.. Agar pemahaman

siswa terhadap materi lebih kuat, maka dapat saja dalam LKPD ditunjukkan

referensi yang digunakan agar siswa membaca lebih jauh tentang materi itu.

 Memperhatikan struktur LKPD

e) Karakteristik Penilaian LKPD

Untuk menentukan kualitas hasil pengembangan LKPD diperlukan tiga

kriteria: kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Ketiga kriteria ini mengacu

pada kriteria kualitas hasil penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh

Van Den Akker (1999:10-11) Aspek validitas dapat dilihat dari: (1) apakah

kurikulum atau model pembelajaran yang dikembangkan berdasar pada state-

of-the art pengetahuan; dan (2) apakah berbagai komponen dari perangkat

pembelajaran terkait secara konsisten antara yang satu dengan lainnya. Aspek

kepraktisan dilihat dari segi pengguna: (1) apakah para ahli dan praktisi

berpendapat bahwa apa yang dikembangkan dapat digunakan dalam kondisi

normal; dan (2) apakah kenyataan menunjukkan bahwa apa yang

dikembangkan tersebut dapat diterapkan oleh guru dan siswa. Aspek

keefektifan juga dikaitkan dengan dua hal, yaitu: (1) ahli dan praktisi

berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa produk tersebut efektif, (2)

dalam operasionalnya model tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan

harapan.

Menurut Hendro dan Kaligis (dalam Wijayanti  2008:2) beberapa syarat yang

harus dipenuhi oleh LKPD, yaitu didaktik, konstruksi dan teknis seperti

dalam tabel berikut.
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Tabel 2.1 Syarat dan Kriteria LKPD
No Syarat Kriteria
1 Didaktik a) Memperhatikan adanya perbedaan individu

b) Memberi penekanan pada proses untuk
menemukan konsep.

c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai
media dan kegiatan siswa

d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi
sosial,  emosional, moral dan estetika siswa.

e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan
pengembangan pribadi siswa

2 Konstruksi a) Menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat
kedewasaan siswa

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas
c) Memiliki tata urutan pelajaran sesuai dengan

tingkat kemampuan siswa
d) Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka
e) Tidak mengacu pada buku sumber di luar

kemampuan siswa
f) Menyediakan ruang yang cukup pada LKPD

sehingga siswa dapat menulis atau
menggambarkan sesuatu pada LKPD.

g) Mengguanakan kalimat sederhana dan pendek
h) Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada

kata-kata
i) Dapat digunakan oleh siswa dengan kecepatan

belajar bervariasi
j) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta

bermanfaat
k) Memiliki identitas untuk memudahkan

administrasinya
3 Teknis a) Menggunakan huruf cetak dan tidak

mengguanakan huruf latin atau romawi
b) Mengguanakan huruf tebal yang agak besar

untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis
bawah

c) Mengguanakan tidak lebih dari 10 kata dalam
satu baris.

d) Menggunakan bingkai untuk membedakan
kalimat perintah dengan jawaban siswa

e) Mengusahakan keserasian dalam perbandingan
besarnya huruf dengan gambar

f) Keberadaan gambar dapat menyampaikan pesan
g) Memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan

bersifat menarik perhatian
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Karakteristik penilaian LKPD sebagai bahan ajar berkaitan dengan pedoman

dalam mengembangkan bahan ajar sebagai sumber belajar siswa di kelas.

Bahan ajar yang menjadi tuntutan kurikulum saat ini yaitu perlu kegiatan

yang menambah aktivasi dan partisipasi siswa selama pembelajaran. Salah

satu pembelajaran yang memenuhi tuntutan tersebut yaitu pembelajaran PBL.

C. Pembelajaran PBL

1. Pengertian Pembelajaran PBL

Menurut Savrey dalam jurnalnya (2006: 9) Problem-based learning
(PBL) is an instructional approach that has been used successfully for
over 30 years and continues to gain acceptance in multiple disciplines. It
is an instructional (and curricular) learner-centered approach that
empowers learners to conduct research, integrate theory and practice,
and apply knowledge and skills to develop aviable solution to a defined
problem.

Yang dapat diartikan pembelajaran PBL merupakan strategi pembelajaran

yang memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan

teori dan praktik, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk

mengembangkan sebuah solusi praktis atas suatu problem tertentu .

Ibrahim dan Nur (2000: 2) mengemukakan bahwa pembelajaran PBL

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada

masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya bagaimana belajar. Menurut

Nurhadi (2004: 56)  pembelajaran PBL suatu model pengajaran yang

meggunakan masalah dunia nyata, sebagai suatu konteks bagi siswa untuk

belajar tentang cara berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah,
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serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi

pelajaran.

Moffit (Depdiknas, 2002: 12) mengemukakan bahwa pembelajaran PBL

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia

nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan

keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan

konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Persamaannya terletak pada

pendayagunaan kemampuan berpikir dalam sebuah proses kognitif yang

melibatkan proses mental yang dihadapkan pada komplektisitas suatu

permasalahan yang ada di dunia nyata. Dengan demikian, siswa diharapkan

memiliki pemahaman yang utuh dari suatu materi yang diformalisasikan

dalam masalah, penguasaan sikap positif, dan keterampilan secara bertahap

dan berkesinambungan. Pembelajaran PBL menuntut aktivitas mental siswa

dalam memahami suatu konsep, prinsip, dan keterampilan melalui situasi atau

masalah yang disajikan di awal pembelajaran. Situasi atau masalah menjadi

titik tolak pembelajaran untuk memahami prisnsip, dan mengembangkan

keterampilan yang berbeda.

Menurut Riyanto (2009: 288), model PBL merupakan model pembelajaran

yang dapat membantu peserta didik untuk aktif, dan mandiri dalam

mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui

pencarian data, sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik.

Menurut Trianto (2007: 96), PBL adalah pembelajaran yang realistik dengan
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kehidupan peserta didik, pemberian konsep untuk menumbuhkan sikap

inkuiri peserta didik, dan memupuk kemampuan problem solving.

Rusman (2012: 231) mengatakan bahwa berbagai terobosan dalam ilmu
pengetahuan merupakan hasil dari adanya ketertarikan terhadap
masalah. Pada umumnya pendidikan dimulai dengan adanya
ketertarikan dengan masalah, dilanjutkan dengan menentukan masalah
dan penggunaan berbagai dimensi berfikir.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PBL merupakan

suatu pendekatan pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan

kecerdasan dari dalam individu untuk membangun konsep atau prinsip yang

memungkinkan mereka memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan

kontekstual.

2. Karakteristik Problem Based Learning (PBL)

Kondisi belajar dengan model PBL memiliki karakteristik–karakteristik

tertentu yang membedakannya dari model pembelajaran lain. Menurut

Ngalimun (2014:90) PBL memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) belajar

dimulai dengan suatu masalah, (2) memastikan bahwa masalah yang

diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa, (3) mengorganisasikan

pelajaran diseputar masalah, bukan diseputar disiplin ilmu, (4) memberikan

tanggung jawab yang besar kepada pebelajar dalam membentuk dan

menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri, (5) menggunakan

kelompok kecil, dan (6) menuntut pebelajar untuk mendemonstrasikan apa

yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja.

Schmidt et al dalam Rusman (2012: 231) dari segi pedagogis, pembelajaran

PBL didasarkan pada teori belajar kontruktivisme dengan ciri: (a)
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Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan

lingkungan belajar (b) pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah

mencipatakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar. (c) pengetahuan

terjadi melalui proses kolaborasi negosiasi social dan evaluasi terhadap

keberadaan sebuah sudut pandang.

Rusman (2012:232) menjelaskan karakteristik pembelajaran PBL sebagai
berikut:

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

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

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

e. belajar pengarahan diri menjadi yang utama
f. pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam
pembelajaran PBL

g. belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif
h. pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi
dari sebuah permasalahan

i. keterbukaan dalam pembelajaran PBL meliputi sintesis dan integrasi
dari sebuah proses belajar

j. pembelajaran PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa
dan proses belajar

3. Langkah-Langkah Pembelajaran PBL

Arends (2008:57) mengemukakan bahwa langkah- langkah Pembelajaran

PBL adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Langkah-Langkah Pembelajaran PBL

Fase Indikator Tingkah Laku Guru
1 Orientasi siswa

pada situasi masalah
Menjelaskan tujuan pembelajaran,
logistik yang dibutuhkan untuk
menyelesaiakan tugas, memotivasi siswa
agar terlibat pada aktivitas pemecahan
masalah yang dipilihnya.

2 Mengorganisasi Membantu siswa mendefinisikan dan
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Menurut Fogarty (dalam Rusman 2012: 243) pembelajaran PBL dimulai

dengan masalah yang tidak terstruktur. Dari ketidakstrukturan ini siswa

menggunakan kecerdasannya melalui diskusi dan penelitian untuk

menentukan isu yang ada. Langkah-langkah yang ada dilalui oleh siswa

dalam sebuah proses pembelajaran PBL adalah: (1) menemukan masalah; (2)

mendefinisikan masalah; (3) mengumpulkan fakta: (4) pembuatan hipotesis;

(5) penelitian; (6) rephasing masalah; (7) menyuguhkan alternatif; (8)

mengusulkan solusi. Lingkungan belajar yang harus disiapkan dalam

Pembelajaran PBL adalah lingkungan belajar yang terbuka, menggunakan

proses demokrasi, dan menekankan pada peran aktif siswa. Seluruh proses

membantu siswa untuk menjadi mandiri dan otonom yang percaya pada

keterampilan intelektual mereka sendiri. Lingkungan belajar menekankan

pada peran sentral siswa bukan pada guru.

siswa untuk belajar mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

3 Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

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

4 Mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya

Membantu siswa dalam merencanakan
dan menyiapkan karya yang sesuai
sebagai hasil pelaksanaan tugas, misalnya
berupa laporan, video, dan model serta
membantu mereka untuk berbagi tugas
dengan temannya

5 Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

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



38

4. Desain Masalah pada Pembelajaran PBL

Masalah yang disajikan dalam pembelajaran PBL sebaiknya merupakan

masalah autentik. Masalah autentik adalah masalah yang terdapat dalam

kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung jika ditemukan

penyelesainnya. Dengan mengangkat masalah-masalah autentik ke dalam

kelas diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna. Proses belajar akan

terjadi kalau siswa dihadapkan masalah dari kehidupan nyata untuk

dipecahkan, sehingga dari menghadapi masalah, siswa akan membentuk

pengetahuan baru melalui langkah analisis terhadap pengetahuan-

pengetahuan yang mereka kumpulkan. Penerapan pembelajaran PBL, siswa

dihadapkan pada masalah yang autentik dan siswa diharapkan mampu

menggunakan dan mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya serta

dapat menggunakan berbagai macam strategi untuk memecahkan masalah

tersebut.

Menurut Rusman (2012:237) dalam pembelajaran PBL sebuah masalah
yang dikemukakan kepada siswa harus dapat membangkitkan
pemahaman siswa terhadap masalah, sebuah kesadaran akan
kesenjangan, pengetahuan, keinginan memecahkan masalah, dan persepsi
bahwa meraka mampu memecahkan masalah tersebut. Pada dasarnyanya
kompleksitas masalah yang dihadapi sangat tergantung pada latar
belakang dan profil para siswa. Desain masalah memiliki ciri sebagai
berikut :
- Karakteristik; masalah nyata dalam kehidupan, adanya relevansi dengan

kurikulum, tingkat kesulitan dan tingkat kompleksitas masalah, masalah
memiliki kaitan dengan berbagai disiplin ilmu keterbukaan masalah,
sebagai produk akhir

- Konteks; masalah tidak terstruktur, menantang, memotivasi, memiliki
elemen baru.

- Sumber dan lingkungan belajar; masalah dapat memberikan dorongan
untuk dipecahkan secara kolaboratif, independen untuk bekerja sama,
adanya bimbingan dalam proses memecahkan masalah dan
menggunakan sumber, adanya sumber informasi dan hal-hal yang
diperlukan dalam proses pemecahan masalah.
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- Presentasi;penggunaan scenario masalah, penggunaan video, audio,
jurnal, majalah, website.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu hal yang secara sadar

dimengerti siswa untuk dicari penyelesaiannya, namun untuk mendapatkan

penyelesaian tersebut membutuhkan integrasi keterampilan dan pengetahuan

yang sudah dipahami sebelumnya.

5. Bahan Ajar berupa LKPD PBL

Berdasarkan uraian tentang LKPD dan pembelajaran PBL sebelumnya maka

peneliti merencanakan pengembangan bahan ajar berupa LKPD PBL, yaitu

LKPD yang mencakup komponen-komponen pembelajaran PBL dan

menerapkannya dalam serangkaian kegiatan belajar dalam LKPD. Setiap

aspek LKPD disesuaikan dengan pembelajaran PBL.

Langkah-langkah pembelajaran PBL adalah sebagai berikut: (1)

Mengorganisasi siswa untuk belajar; (2) Orientasi siswa pada situasi masalah;

(3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4)

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) Menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan dalam LKPD

PBL petunjuk untuk mengorganisasi siswa untuk belajar ada di awal LKPD

sebelum siswa dihadapkan pada permasalahan. Dengan demikian siswa juga

dapat menggunakan LKPD ini secara mandiri. Berhubungan dengan kriteria

penilaian LKPD PBL, untuk dapat dikatakan sebagai LKPD PBL yang

berkualitas, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu:
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a. Aspek Kelayakan

LKPD PBL dikatakan layak jika memenuhi criteria yaitu: hasil penilaian

validator menyatakan bahwa LKPD PBL dikatakan layak dengan revisi atau

tanpa revisi, didasarkan pada landasan teoritik yang kuat. Pengembangan

LKPD PBL pada materi bangun ruang sisi datar memenuhi criteria atau

aspek-aspek tertentu, yaitu aspek kesesuaian materi, aspek didaktik, aspek

konstruksi, aspek teknis, dan aspek kesesuaian alur pembelajaran dengan

pendekatan PBL.

b. Aspek Keefektifan

Mulyasa (2003: 82) aspek keefektifan biasanya berkaitan erat dengan

perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah

disusun sebelumnya, atau perbandingan antara hasil nyata dengan hasil yang

direncanakan. Uno (2008: 138) menyatakan bahwa keefektifan pengajaran

biasanya diukur dengan tingkat pencapaian siswa pada tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan.

Supardi (2013: 163 )efektifitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran

yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula

dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau

berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non-fisik untuk

memperoleh hasil yang maksimal secara kuantitatif maupun kualitatif .

Efektifitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek-aspek kunci dalam pembelajaran

yang efektif menurut Supardi (2013: 166-168) adalah:
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a. Kejelasan (Clarity)

Guru harus menyajikan cara-cara yang dapat membuat siswa untuk mudah

memahaminya.

b. Variasi (Variety)

Variasi yang dilakukan guru antara lain merencanakan berbagai metode

mengajar, dan menggunakan berbagai strategi bertanya, menggunakan

berbagai tipe media pembelajaran.

c. Orientasi Tugas (Task Orientation)

Orientasi tugas bertujuan untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang

spesifik, membuka pemikiran siswa, serta mengenalkan informasi yang

relevan.

d. Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran (Engagament in Learning)

Siswa secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran di mana guru di

sini hanya memonitoring siswa tersebut.

e. Pencapaian Kesuksesan Siswa yang Tinggi (Student Success Rates).

f. Mutu pembelajaran tertuju pada mutu lulusan tersebut. Proses dari

pembelajaran inilah yang merupakan cerminan dari mutu kesuksesan siswa.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa efektifitas adalah ukuran

sejauh mana suatu tujuan telah tercapai baik dari segi kualitas, kuantitas serta

waktu sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Menurut Van Den Akker

(1999:12) terdapat dua aspek keefektifan yang harus dipenuhi oleh suatu

bahan ajar, Akker memberikan parameter sebagai berikut:

1. Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa bahan ajar

tersebut efektif.



42

2. Secara operasional bahan ajar tersebut memberikan hasil sesuai yang

diharapkan. Sehingga, LKPD PBL akan dikatakan efektif jika memberikan

hasil yang sesuai harapan dengan ditunjukkan oleh tes hasil belajar.

c. Aspek Kepraktisan

LKPD PBL dikatakan praktis jika memenuhi kriteria yaitu: 1) Praktisi

menyatakan bahwa LKPD PBL mudah diterapkan pada siswa. 2) Siswa

menyatakan bahwa LKPD PBL menarik dan mudah dipahami

D. Pembelajaran Tematik Terpadu

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Menurut Rusman (2012: 254) pembelajaran tematik merupakan suatu
model dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang
merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik
secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan
konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan
autentik. Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Pendekatan
terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil
melakukan sesuatu (learning by doing).

Menurut Sofan Amri (2013: 28) pembelajaran tematik integratif merupakan

pendekatan yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata

pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam

dua hal yaitu integrasi siap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses

pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak

belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya

memberikan makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin pada berbagai

tema yang tersedia. Menurut Ibrahim Bafadal (2013: 9) pembelajaran tematik

terpadu adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna kepada
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siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya pembelajaran yang diajarkan oleh

guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan model pembelajaran tematik

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman

bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran

tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui

pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah

dipahami. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses

yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan

dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Dalam

pelaksanaannya, pembelajaran tematik terpadu ini bertolak dari suatu tema

yang dipilih dan dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan

keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tema adalah suatu pokok pikiran

atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.

Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep dalam

suatu mata pelajaran lainnya. Dengan adanya tema ini akan memberikan

banyak keuntungan diantaranya: (1) siswa mudah memusatkan perhatian pada

suatu tema tertentu, (2) siswa dapat mempelajari pengetahuan dan

mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam

tema yang sama, (3) pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam

dan berkesan, (4) kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa, (5) siswa
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dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan

dalam konteks tema yang jelas, (6) siswa dapat lebih bergairah belajar karena

dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu

kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus dapat mempelajari mata

pelajaran lain, (7) guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang

disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam

dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan

remedial, pemantapan atau pengayaan.

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik terpadu

apabila memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut

menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2010: 91) adalah (a) berpusat pada siswa,

(b) memberikan pengalaman langsung, (c) pemisahan mata pelajaran tidak

begitu jelas, (d) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, (e) bersifat

fleksibel, (f) menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan

menyenangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan pula oleh Depdiknas (dalam

Trianto, 2010: 93-94) bahwa pembelajaran tematik sebagai bagian dari

pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu: (a)

holistik, (b) bermakna, (c) otentik, dan (d) aktif. Sebagai suatu model

pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik terpadu memiliki

karakteristik-karakteristik. Adapun menurut Rusman (2012:259)

menyebutkan karakteristik pembelajaran tematik terpadu yakni :
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(1) Berpusat pada siswa; hal ini sesuai dengan pendekatan belajar
mordern yang lebih banyak menepatkan siswa sebagai subyek
belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yaitu
memberikan kemudahan kepada siswa untuk melkukan aktifitas
belajar

(2) Memberikan pengalaman langsung; dengan pengalaman
langsung siswan dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret)
sebagai dasar untuk memahami hal yang lebih abstrak

(3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas; fokus pembelajaran
diarahakan pada pembahasan tema-tema yang pling dekat
berkaitan dengan kehidupan siswa

(4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran; siswa dapat
memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini
diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari

(5) Bersifat fleksibel; guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu
mata pelajaran dengan mata elajaran lainnya, bahkan
mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di
mana sekolah dan siswa berada

(6) Hasil belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; siswa
diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang
dimilikinyasesuai dengan minat dan kebutuhannya

(7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan
menyenangkan

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu dalam penerapannya memiliki beberapa

kelebihan. Adapun kelebihan pembelajaran tematik terpadu menurut

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

a. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat

perkembangannya.

b. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.

c. Kegiatan belajar bermakna bagi siswa, sehingga hasilnya dapat bertahan

lama.

d. Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu.

e. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan siswa.
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f. Keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu,

keterampilan sosial ini antara lain: kerja sama, komunikasi, dan mau

mendengarkan pendapat orang lain.

Model pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa

dalam proses langsung atau mengarahkan pada keterlibatkan siswa dalam

proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam proses

pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik siswa dapat memperoleh

pengalaman secara langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri

berbagai pengetahuan yang dipelajari secara holistik, bermakna, autentik dan

aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat

berpengaruh terhadap kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan pembelajaran lebih

efektif.

Menurut Rusman (2012: 258) Apabila dibandingkan dengan pembelajaran

konvensional, pembelajaran tematik memiliki beberapa keunggulan,

diantaranya:

 Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat
perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar

 Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran
tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa

 Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna, sehingga hasil belajar
akan bertahan lebih lama

 Membantu mengembangkan keterampilan berikir siswa
 Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai

dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam
lingkungannya

 Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama
tolenransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain
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Selain kelebihan yang dimiliki, menurut Indrawati (dalam Trianto, 2010: 90),

pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, terutama

dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencaan dan pelaksanaan evaluasi yang

lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak

hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja.

Selain adanya keunggulan-keunggulan tersebut di atas, pembelajaran tematik

sangat penting diterapkan di sekolah dasar sebab memiliki banyak nilai dan

manfaat.Menurut Rusman (2012: 258) menyebutkan manfaat dari

pembelajaran tematik, diantarnya:

(1) dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan
indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena
tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan, (2)
siswa dapat melihat hubungan yang bermakna sebab isi/materi
pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan
akhir, (3) pembelajaran tidak terpecah-pecah karena siswa
dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga
akan mendapat pengertian mengenai proses dan metri yang lebih
terpadu juga, (4) memberikan penerapan-penerapan dari dunia
nyata, sehinga dapat mempertinggi kesempatan transfer belajar
(transfer of learning), (5) dengan adanya pemaduan antar mata
pelajaran, maka penguasaan materi pembelajaran akan lebih baik
dan meningkat.

4. Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar (SD) memiliki beberapa tahapan yaitu

pertama, guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata

pelajaran untuk satu tahun. Kedua, guru melakukan analisis standar

kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar dan embuat indikator

dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. Ketiga, membuat

hubungan antara kompetensi dasar, indikator dengan tema. Keempat,

membuat jaringan KD dan indikator. Kelima, menyusun silabus tematik dan
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keenam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan

mengkondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan scientific.

Sudarwan (Kemendikbud, 2013: 201) tentang pendekatan scientific bahwa

pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, enalaran,

penemuan, pengabsahan dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan

demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai,

prinsip-prinsip atau kriteria ilmiah. Kurikulum 2013 menekankan pada

dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan

pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Sintax pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik yaitu:

a) Mengamati

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi

kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat,

menyimak, mendengar dan mencoba. Guru memfasilitasi siswa untuk

melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat,

membaca dan mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.

b) Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada

siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau

dilihat. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang
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abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur atau pun hal lain yang lebih

abstrak.

c) Mengumpulkan informasi

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih

teliti atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul

sejumlah informasi. Siswa perlu dibiasakan untuk menghubungi-hubungkan

antara informasi satu dengan yang lain untuk mengambil kesimpulan.

d) Mengasosiasi/mengolah informasi

Informasi menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi

untuk menemukan pola dari keterkaitan informasi bahkan mengambil

berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan kepada yang bertentangan.

e) Mengkomunikasikan

Kegiatan berikutnya adalah mengkomunikasikan atau menceritakan apa yang

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi,

5. Penilaian Autentik

Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam pembelajaran adalah

penilaian. Dalam kurikulum 2013 penilaian yang dipakai adalah penilaian

otentik. Nurgiyantoro (2011: 23) menyatakan bahwa 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



50

berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata di mana

keterampilan-keterampilan tersebut digunakan.

Menurut Kunandar (2013: 35-36) penilaian autentik adalah kegiatan menilai

siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses

maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan

tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi

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

penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 86

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Nasional. Standar Penilaian bertujuan

untuk menjamin (1) perencanaan penilaian siswa sesuai kompetensi yang

akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) pelaksanaan

penilaian siswa secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan

sesuai dengan konteks sosial budaya, dan (3) pelaporan hasil penilaian siswa

secara objektif,  akuntabel, dan informatif.

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

penilaian 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.
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Sedangkan karakteristik dari penilaian otentik (authentic assessment) menurut

Hanafiah & Cucu 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. e.

Hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk keperluan pengayaan

(enrichment) standar minimal telah tercapai atau mengulang (remedial) jika

standar minimal belum tercapai.

Menurut Kunandar (2013: 90) jenis-jenis penilaian otentik untuk menilai hasil

belajar yang meliputi ranah afektif (sikap), kognitif (pengetahuan), dan

keterampilan (psikomotor) adalah sebagai berikut: (1) ranah sikap,

menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal

dan wawancara, (2) ranah pengetahuan, menggunakan tes tertulis, tes lisan

dan penugasan, (3) ranah keterampilan, menggunakan penilaian unjuk kerja,

penilaian proyek, portopolio, dan penilaian produk.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan 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

proses dan hasil pembelajaran yang meliputi tiga aspek atau ranah yaitu

kognitif, sikap/afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, peneneliti

menggunakan teknik observasi untuk memperoleh nilai sikap/afektif, untuk
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memperoleh nilai psikomotor menggunakan penilaian unjuk kerja dan untuk

memperoleh nilai kognitif menggunakan tes tertulis

E. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan

Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.

Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan

enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut:

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan

fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang

hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk

menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan

prinsip.
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d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya

kemampuan menyusun suatu program

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa

hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil

ulangan.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang

akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil

belajar kognitif peserta didik yang mencakup tiga tingkatan yaitu

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan (C3), analisis (C4),

sintesis (C5), evaluasi (C6). Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil

belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu
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sendiri. Sugihartono, dkk. (2007: 76-77), menyebutkan faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut:

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. Faktor internal meliputi:faktor jasmaniah dan faktor psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti

menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan LKPD Berbasis PBL

karena menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan

pembelajaran.

F. Kajian/ Hasil Penelitian Terdahulu yang relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan dan mendukung penelitian

pengembangan ini adalah sebagai berikut:

a) Penelitian yang dilakukan oleh Ajai, John T. et all (2013) Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa siswa diajarkan aljabar menggunakan PBL mengungguli

rekan-rekan mereka diajarkan menggunakan metode konvensional. Nilai rata-

rata post-test siswa PBL ditemukan secara signifikanberbeda dari rekan-rekan

mereka dalam kelompok konvensional. Temuan ini mengungkapkan khasiat

penggunaan PBL dalam meningkatkan prestasi siswa dalam materi aljabar.

Temuan ini bertentangan Visser (2002), yang menemukan bahwa siswa

dalam kelompok berbasis ceramah menunjukkan secara signifikan lebih baik

daripada kelompok PBL dalam memecahkan 'transformasi masalah 'di

Illinois. Temuan lain yang menguatkan bahwa Ali, Hukamdad, Akhter dan
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Khan (2010) dari Pakistan, Loggerenberg-Hattingh (2003) dari Afrika Selatan

serta Raimi dan Adeoye (2004) di Nigeria, yang semua dibuktikan bahwa

siswa PBL dilakukan lebih baik daripada siswa kelompok konvensional.

Penggunaan teknik pembelajaran PBL baik sebagai strategi mengajar atau

perangkat belajar mandiri, lebih efektif dalam aljabar daripada metode

konvensional.

b) Sebuah penelitian oleh Chonga, Victoria Diana et all (2013). Hasil yang

didapatkan dari sampel yang dihitung menggunakan t-test yang ditunjukkan

mengungkapkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil rata-rata pre-

test dan post-test pada p <0,05 (t = 5.47, p = 0,000). hasil ini memverifikasi

bahwa hipotesis nol ditolak. Efek ukuran sedang d = 0,447, yang

menunjukkan besar perbedaan antara sebelum dan sesudah tes. Dapat

disimpulkan bahwa penggunaan Worksheet Metalic Bounding (WMB)

memiliki efek yang besar yang signifikan dalam mengubah konsepsi siswa

tentang materi metalic bonding ( ikatan logam) dalam konsep sifat ikatan

logam dan konduktivitas listrik dari logam.

c) Penelitian oleh Toman Ufuk et all(2013). Hasil penelitian diketahui bahwa

lembar kerja mengaktifkan siswa secara lebih dan meningkatkan

keberhasilan. Sebuah studi dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan

mengevaluasi lembar kerja saat mengajar fermentasi etanol yang disiapkan

sesuai dengan pendekatan konstruktivis. Diketahui bahwa perilaku yang

individu pelajaru dengan mencoba  lebih efektif daripada mereka memperoleh

hanya dengan mendengar atau melihat (Yalin, 2000). saat data diperoleh

sebagai hasil implementasi LKPD dalam materi fermentasi ethanol dalam
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penelitian ini telah dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan

siswa meningkat setelah penerapan lembar kerja. Berdasarkan hasil

perhitungan menunjukkan saat pertanyaan yang ditujukan saat

mendeskripsikan proses fermentasi diujikan berdasarkan respon yang

diberikan sebelum penggunaan LKPD. Dapat dimengerti bahwa lebih dari

setengah siswa menjawab secara benar. Hal ini mengungkapkan bahwa

setelah penggunaan LKPD, jumlah siswa yang menjawab dengan benar

menjadi meningkat.

d) Penelitian dari Indriani, W ( 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh signifikan penggunaan lembar kerja berbasis strategi

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). terhadap

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas XI Ilmu SMAN 1 Solok Selatan

dengan tingkat keakuratan sebesar  95%. Dengan demikian, penggunaan

lembar kerja berbasis strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir

(SPPKB) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa

e) Scolastika Mariani , (2014) Hasil penelitian menunjukkan (1) Buku

matematika Pop Up adalah kombinasi buku siswa dan alat peraga

matematika. Buku pop-up yang digunakan pada tahap penjelasan konsep dan

penerapan konsep-konsep melalui latihan. Secara keseluruhan penggunaan

buku pop-up dilakukan dalam kelompok. Hasil kuesioner tentang buku pop

up matematika sangat baik.. (2) hasil uji kemampuan spasial pada siswa di

kelas eksperimen telah mencapai kriteria ketuntasan klasikal. (3) Kemampuan

spasial siswa di kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, dan (4)

Persentase minat siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas
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eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Kesimpulannya, PBL dibantu

buku Pop Up matematika  efektif terhadap tata ruang kemampuan di kelas

VIII pada materi geometri.

f) Sanni Merdekawati (2011;84) Penelitian ini merupakan penelitian R&D

dengan model pengembangan ADDIE (analyze, design, development,

implementation, evaluation). Hasil dalam penelitian ini Kualitas lembar kerja

siswa adalah: 1) tingkat Validitasnya adalah 4,01, dari 5 Skala (valid), 2)

tingkat efektivitasnya adalah 80,56% (sangat efektif berdasarkan tes siswa),

3) tingkat Kepraktisan adalah 81,6% (latihan berdasarkan observasi proses

pembelajaran), dan 3,03 dari 4 skala (berdasarkan hasil respon siswa)

g) Penelitian dari Risma Aditya (2014;41-47). Hasil penelitan menunjukkan

bahwa LKS yang dikembangkan layak digunakan sebagai salah satu sumber

belajar. Penilaian dosen dan guru kimia terhadap LKS sangat layak dengan

presentase kriteria isi sebesar 90,63%, kesesuaian dengan model

pembelajaran inkuiri sebesar 80,68%, kriteria penyajian sebesar 89,29%,

kriteria kebahasaan sebesar 82,81% dan kriteria kegrafikan sebesar 86,61%.

Respon siswa terhadap LKS sangat layak dengan presentase sebesar 96,67%.

LKS juga dapat melatihkan nilai karakter sains kepada siswa antara lain

disiplin, ingin tahu, teliti, jujur, dan tanggung jawab dengan presentase

kelima karakter adalah 80%-100%.

h) Penelitian dari Seffi Dian Septiarini, (2012;198-203) Jenis penelitian ini

adalah penelitian pengembangan dengan desain penelitian Research and

Development (R&D), sedangkan pengembangan perangkat mengikuti alur 4-

D. Sumber data diperoleh dari dosen kimia, guru kimia, dan 12 siswa kelas
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XI SMA Negeri 2 Lamongan. Instrumen penelitian terdiri atas lembar telaah,

lembar validasi, dan angket respon siswa untuk mengetahui kelayakan

Chemistry Student Worksheet yang dikembangkan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kelayakan ditinjau dari kriteria isi, penyajian, unsur

keterampilan proses, kebahasaan, dan respon siswa, berturut-turut sebesar

83,33%; 86,46%; 84,38%; 75,83%; dan 93,92%. Hal ini menunjukkan bahwa

Chemistry Student Worksheet layak digunakan dalam proses pembelajaran.

i) Penelitian dari Hasan Basri (2013; 35-44). Penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan meclia pembelajaral berbasis komputer pada mata pelajaran

IPA. Hasil penelitian Penggunaan Media pembelajaran berbasis komputer

materi pelajAran Energi Listrik dan Perubahan Bentuk Energi yang

dikembangkan dalampenelitian ini:teruji secara efektif dapat meningkatkan

motivasi siswa dalam belajar. Ini terbukti berdasarkan ,analisis d.ata, dari 30

responden yarrg mengisi angket motivasi belajar siswa, terbukti 99,88 %

menyatakan termotivasi mengikuti pelajaran : dengan menggunakan media

pembelajaran berbasis komputer

j) Penelitian dari Lanjar Pratiw (2016; 34-44). Penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan dan memvalidasi model pengajaran langsung berbasis

masalah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan menentukan

keefektifan model tersebut dalam meningkatkan kemampuan analisis siswa.

Hasil analisis menunjukkan rata-rata nilai validator untuk perangkat

pembelajaran adalah 3,74. Rata-rata persentase respon guru sebesar 93,1%,

respon siswa sebesar 90% dan keterampilan mengajar guru sebesar 91,3%.

Rata-rata kemampuan analisis siswa kelas eksperimen 84,53 melebihi batas
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KKM, sehingga tuntas secara klasikal dan individual. Uji Normalized Gain

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan analisis sebesar 71%.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan model pengajaran langsung

berbasis masalah telah valid, efektif, dan memiliki nilai praktis.

k) Penelitian dari Muhammad Sudia (2017) Hasil penelitian ini menyimpulkan

sebagai berikut: (1)Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP

1 Kendari sebelum diajarkan dengan pendekatan ilmiah model pembelajaran

berbasis masalah pada materi segitiga siku-siku tergolong cukup dan rendah

dimana 11 siswa atau 33,33%, siswa mendapatkan skor antara 60 dan 79 dan

12 siswa atau 36,36%, siswa mendapat nilai antara 42 dan 60; (2)

Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP 1 Kendari setelah

diajar secara ilmiah dengan pendekatan model pembelajaran berbasis masalah

pada materi Teorema Pythagoras tergolong tinggi dimana 17 Siswa atau

51,52% siswa mendapatkan skor antara 79 dan 97; (3) Pembelajaran dengan

pendekatan ilmiah Model pembelajaran berbasis masalah memberikan

pengaruh positif yang signifikan terhadap Kemampuan komunikasi matematis

siswa pada materi Teorema PythagorasSMA 1 Kendari

G. Kerangka Pikir

Pengembangan suatu bahan ajar merupakan tuntutan kurikulum saat ini, salah

satu pilihan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan LKPD PBL

yang layak digunakan sebagai bahan belajar siswa. LKPD dipilih karena

materi dalam LKPD disampaikan secara ringkas dan jelas sehingga tidak

membingungkan siswa. LKPD tidak hanya berupa ringkasan materi dan soal,
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tetapi juga memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat secara aktif

dalam proses pembelajaran untuk menemukan dan memahami konsep-konsep

matematika yang dipelajari dengan melibatkan guru pembimbing.

LKPD dengan perencanaan pembelajaran yang maksimal, tentunya dapat

meningkatkan penguasaan materi siswa. Siswa akan tertarik belajar dari hal-

hal yang telah ia ketahui, misalnya tentang permasalahan dalam kehidupan

sehari-hari. Alternatif belajar yang dapat dilakukan yaitu dengan

menggunakan LKPD yang menyajikan permasalahan sehari-hari sebagai

starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah

permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga siswa lebih dapat

mengidentifikasi permasalahan dan berusaha menganalisis permasalahan

untuk diselesaikan. Permasalahan yang termuat dalam LKPD ini yaitu tentang

tema Lingkungan Sahabat Kita.

Materi pembelajaran Tema Lingkungan Sahabat Kita sebagai materi yang

dipelajari  siswa dilakukan melalui serangkian kegiatan belajar menggunakan

LKPD. Kegiatan belajar bagi siswa dilaksanakan secara kolaboratif,

komunikasi, dan kooperatif, artinya siswa saling bekerja sama dan bertukar

pendapat.Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan diskusi kelompok dalam

menyelesaikan permasalahan. Hasil diskusi sebagai penyelesaian dari

zpermasalahan yang diajukan, merupakan gambaran bahwa LKPD berperan

membantu siswa belajar melalui langkah-langkah yang dilakukan dalam

menyelesaikan permasalahan
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Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian

yaitu “ Apabila terjadi perbedaan rata-rata hasil belajar setelah pembelajaran

menggunakan LKPD berbasis model PBL antara kelas eksperimen dan kelas

kontrol, maka pengembangan LKPD model PBL ini efektif digunakan dalam

proses pembelajaran.” Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H0 : μ1 =   μ2 : tidak ada peningkatan rata-rata hasil

belajar siswa dengan menggunakan LKPD model

PBL dengan siswa yang menggunakan bahan ajar

Pembelajaran Tematik Kls V
Tema Lingkungan Sahabat

Kita

1. Kurangnya kreatifitas guru dalam mengembangkan dan
menggunakan perangkat pembelajaran
2. Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional
3. Kurangnya efektivitas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa
tidak maksimal

Bahan AjarModel Pembelajaran

PBL LKPD

Kolaborasi

1. LKPD  Menggunakan berbasis
Model PBL

2. LKPD yang Efektif
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konvensional

H1 : μ1 ≠ μ2 : ada peningkatan rata-rata hasil belajar

siswa  menggunakan LKPD model PBL dengan

siswa yang menggunakan bahan ajar konvensional

Keterangan :

μ1 =  Rata-rata hasil belajar pretest

μ2 =  Rata-rata hasil belajar posttest
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). R&D

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pengembangan dengan metode R&D menurut

Sugiyono yang sedikit dimodifikasi dalam tahapannya, dan di dalam tahap

desain LKPD juga melihat langkah atau desain pembuatannya.

B. Waktu dan  Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian  dilaksanakan pada kelas V pada semester 2 tahun ajaran

2016/2017

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 05 dan SD Negeri 20 Tegineneng

Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Yang keduanya beralamat di

Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
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C. Prosedur Pengembangan

Prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus

dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau

menyelesaikan suatu produk (Dewi Prawiladilaga, 2007: 87). Pada penelitian

dan pengembangan ini menghasilkan suatu produk berupa bahan ajar LKPD.

Pada penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut Borg and

Gall (2013: 297), langkah-langkah dalam penelitian R&D menurut Sugiyono

antara lain:

1. Research and Information Collecting

Pada langkah pertama ini peneliti melakukan analisis kebutuhan peserta

didik. Peneliti melakukan analisis kebutuhan peserta didik melalui observasi

ke SD N 5 Tegineneng dan melakukan wawancara dengan guru guna

memperoleh informasi pendukung.

2. Planning;

Dalam kegiatan perencanaan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan,

yaitu (a) Analisis Instruksional, (b) pengumpulan bahan-bahan sesuai materi,

(c) membuat draft LKPD sesuai langkah model PBL ,(d) Proses pembuatan

LKPD, (e) Perencanaan Alat Evaluasi

3. Develop preliminary form of product

Tahap desain produk kegiatannya meliputi menentukan komponen  bahan ajar

LKPD,  konsep penyampaian dan pengorganisasian materi, jenis tugas yang

diberikan, soal evaluasi, gambar, artikel, contoh-contoh, serta layout LKPD.

Tahap ini akan menghasilkan desain produk awal berupa LKPD yang
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sebelumnya telah dilakukan penyusunan instrumen penilaian produk untuk

dijadikan pedoman dalam mendesain produk.

4. Preliminary Field Testing

Emzir (2011:273) Validasi desain merupakan proses penilaian rancangan

produk yang dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran

rasional, tanpa uji coba di lapangan. Menurut Sugiyono (2012: 414) validasi

desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk

yang akan dikembangkan secara rasional akan lebih efektif dari yang lama

atau tidak . Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan adalah menilai rancangan

LKPD apakah efektif untuk digunakan.

Validasi desain dilakukan dengan cara meminta beberapa orang pakar atau

tim ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai desain yang dirancang

tersebut sehingga dapat diketahui kekuatan dan  kelemahannya. Dengan

memperlihatkan rancangan desain, para pakar diminta untuk menilainya.

Sehingga saran dan masukan validator tersebut dapat dijadikan dasar

perbaikan desain produk tersebut. Validator diberikan angket berupa rating

scale sebagai bentuk instrument validasi untuk menilai produk tersebut.Tahap

ini merupakan tahapan inti yang berupa rangkaian penilaian pengembangan

produk.

Sugiyono (2011: 302) validasi terhadap desain awal dilakukan dengan cara

meminta ahli/pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai produk yang

dirancang. Uji ahli dilakukan oleh ahli materi, ahli media dan ahli guru. Para

ahli/ pakar melakukan validasi terhadap produk sehingga akan menghasilkan
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evaluasi dan saran dalam pengembangan produk. Hasil dari evaluasi dan

saran dari ahli/ pakar digunakan untuk memperbaiki dan merevisi produk

yang sedang dikembangkan

5. Main Product Revision

Setelah desain produk divalidasi oleh tim ahli, maka dapat diketahui

kelemahan dari produk tersebut. kemudian bahan ajar LKPD tersebut

diperbaiki atau direvisi. terhadap desain yang dibuatnya berdasarkan

masukan-masukan dari para ahli.

6. Main Field Testing

Setelah melakukan revisi dari desain produk, maka langkah selanjutnya

penelitian dan pengembangan adalah melakukan uji coba produk. Tujuan uji

coba ini adalah untuk melihat keefektifan LKPD. Menurut Emzir (2011:273)

untuk melihat keefektifan bahan ajar yang dikembangkan dapat dilakukan

dengan meminta pendapat responden. Uji coba dapat dilakukan pada

kelompok terbatas yang terdiri dari 8 orang siswa yang diambil dari SD

Negeri 20 Tegineneng Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

7. Operasional Produk Revision

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan apakah

masih tedapat kekurangan dalam pengembangan bahan ajar LKPD, dan

apabila masih terdapat kekurangan atau kelemahan dari produk tersebut maka

peneliti akan merevisi produk menjadi lebih baik.
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8. Operational Field Testing

Setelah uji coba produk dilakukan dan telah dilakukan revisi, maka

selanjutnya produk tersebut diterapkan pada kondisi nyata dalam lingkup

yang luas. Pada penelitian ini uji coba pemakaian dilakukan kepada 30 siswa

SD Negeri 05 Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Uji coba pemakaian bahan ajar dilakukan secara eksperimen yaitu pre-

eksperimental model Pretest-posttest control group design. Desain

eksperimennya dapat digambarkan sebagai berikut:

E : O1 X O2

P : O3 O4

(Sugiyono, 2013: 116)
Gambar 3.1  Skema Pretest-posttest Control Group Design

Keterangan:
E = kelas eksperimen
P = kelas kontrol
O1 = nilai pretest kelas eksperimen
O2 = nilai posttest kelas eksperimen
O3 = nilai pretest kelas kontrol
O4 = nilai posttest kelas kontrol
X = perlakuan / treatment

9. Final Product Revision

Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat

kekurangan dan kelemahan. Uji coba dilakukan pada kelompok yang lebih

luas untuk mengetahui efektifitas produk yang dikembangkan dan

memperoleh masukan untuk melakukan revisi produk tahap akhir
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10. Dissemination and Implementation

Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Hasil akhir dari

pengembangan bahan ajar LKPD berdasarkan dari validasi, revisi, dan uji

produk yang dilakukan kemudian dipublikasi.

Langkah-langkah penelitian R&D dapat dilihat dari gambar bagan dibawah

ini :

Gambar 3. 2 Langkah-Langkah Penelitian R&D Borg and Gall

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan

benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada

Research and
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Planning
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objek atau subjek yang dipelajarai, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang

dimliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah

sebanyak 236 siswa kelas V SDN Gugus Badarudin.

Tabel 3.1 Jumlah populasi penelitian

No Sekolah Jumlah Siswa
1 SD N 01 Tegineneng 55
2 SD N 04 Tegineneng 30
3 SD N 05 Tegineneng 60
4 SD N 12 Tegineneng 22
5 SD N 20 Tegineneng 22
6 SD N 21Tegineneng 23
7 SD N 33 Tegineneng 24

Jumlah 236

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena populasi dalam

penelitian ini masih sangat luas, dan peneliti memiliki keterbatasan waktu,

tenaga, maupun biaya, maka peneliti menggunakan sampel dalam penelitian

ini yang diambil dari populasi. Adapun sampel yang diampel dalam

penelitian ini adalah purposive sampling yakni pemilihan kelas kontrol dan

esperimen berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini terdapat sampel

sebanyak 60 siswa kelas V SDN 05 Tegineneng Kecamatan Tegineneng

Kabupaten Pesawaran, karena siswa kelas V memperoleh hasil belajar yang

kurang maksimal.
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E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah LKPD berbasis PBL, yaitu sebuah

lembar kegiatan peserta didik yang digunakan untuk membantu siswa

memahami materi dalam pembelajaran. LKPD terdiri dari judul, petunjuk

belajar, peta kompetensi, kegiatan pembelajaran serta materi pemebelajaran

dan penilaian. LKPD tersebut diimplementasikan dengan model PBL yaitu

model pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan dari

dalam individu untuk membangun konsep atau prinsip yang memungkinkan

mereka memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013:305)  instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati Instrumen yang

digunakan dalam penelitian menggunakan lembar soal tes tertulis dan lembar

validasi ahli

a) Tes Tertulis

Tes tertulis berupa soal pilihan ganda bertujuan mengetahui pemahaman

konsep siswa pada pembelajaran materi tentang masalah-masalah sosial. Tes

ini lakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-
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test). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar

sebelum dan sesudah implementasi LKPD model PBL.

b) Lembar Validasi

Lembar validasi digunakan sebagai alat penilaian LKPD. LKPD yang telah

dibuat sebagai desain awal kemudian dilakan validasi oleh para ahli, yakni:

ahli materi, ahli desain dan guru

Lembar validasi oleh ara ahli dijeskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi
No Aspek dinilai Indikator Jumlah

item
1 Kesesuaian

LKPD dengan
Model PBL

a. LKPD memusatkan permasalahan yang harus
dipecahkan
1) Permasalahan yang ada dalam LKPD

sesuai dengan materi pembelajaran
2) Permasalahan dalam LKPD menarik

untuk dipecahkan
3) Permasalahan dalam LKPD sesuai

dengan tingkat perkembangan berfikir
siswa kelas V

3

b. LKPD dilakukan secara berkolaborasi
1) Langkah kerja dalam LKPD menuntut

siswa untuk memecahkan masalah
secara kelompok

2) LKPD melatih siswa untuk bekerjasama
saling tolong menolong

2

c. LKPD menghasilkan produk yang dapat
dipresentasikan
1) Kegiatan yang ada dalam LKPD

menghasilkan produk dari hasil kerja
siswa

2) Produk yang dihasilkan dalam LKPD
dapat melatih siswa untuk lebih kreatif

3) Produk yang dihasilkan menjadikan
siswa lebih percaya diri dengan
kemampuannya

d. LKPD menjadikan siswa lebih
bertanggungjawab
1) LKPD menjadikan siswa lebih

tertantang untuk memecahkan masalah
2) LKPD menjadikan siswa lebih mudah

menyelesaikan tugas
3) Siswa dituntut menyelesaikan tugas

sesuai dengan peraturan yang disepakati

3

e. Aktivitas dalam LKPD menggunakan
prosedur ilmiah PBL

6
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1) Siswa dapat menemukan masalah yang
ada dalam LKPD

2) Siswa mendefinisikan masalah yang ada
dalam LKPD

3) Siswa mengumpulkan fakta dan
berbagai sumber yang mendukung

4) Siswa merusmuskan hipotesis sederhana
5) Siswa mencari kebenaran data yang

diperoleh dengan melakukan analisis
masalah

6) Siswa mendiskusikan alternatif
pemecahan masalah

2 Kualitas isi
LKPD

a. Materi pembelajaran dalam LKPD mengacu/
sesuai KD
1) Tujuan pembelajaran sesuai KD
2) Materi pembelajaran sesuai KD
3) Kegiatan dalam LKPD sesuai dengan

materi pembelajaran

3

b. LKPD menyajikan bahan ajar/materi yang
memudahkan peserta didik untuk berinteraksi
dengan materi yang diberikan
1) LKPD memuat petunjuk belajar

menggunakan LKPD
2) Waktu yang digunakan untuk

mempelajari materi dalam LKPD sesuai
3) Informasi yang ada dalam LKPD jelas

dan mudah dipahami
4) Materi dalam LKPD disusun dari mudah

kemudian menuju materi yang sulit
5) Penjelasan materi disertai gambar yang

mempermudah siswa memahami materi

5

c. Isi LKPD memberikan pengalaman dari
kegiatan pembelajaran
1) Materi dalam LKPD disusun sesuai

dengan pengalaman yang ada di
lingkungan siswa

2) Materi dalam LKPD memberikan
pengalaman berupa pesan/moral bagi
kahidupan siswa

2

d. Jenis kegiatan dalam LKPD bersifat hands
out (mengarahkan siswa untuk beraktifitas)
1) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

untuk melakukan pengamatan
2) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

untuk analisis
3) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

melakukan uji coba dengan
mengumpulkan fakta

3

e. Pertanyaan LKPD bersifat produktif
1) Pertanyaan dalam LKPD sesuai materi

pembelajaran
2) Siswa menemukan jawaban dalam

LKPD setelah melakukan kegiatan
3) Waktu yang digunakan untuk menjawab

pertanyaan sesuai

3
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Tabel 3.2 . Kisi-Kisi Validasi Ahli Media
No Aspek

dinilai
Indikator Jumlah

item
1 Kesesuaian

LKPD
dengan
syarat
didaktik

a. Penyusunan LKPD bersifat universal
1) Materi dalam LKPD dapat dipahami oleh

siswa yang lamban, sedang, dan pandai
2) Pertanyaan dalam LKPD sesuai dengan

tingkat kemampuan berfikir siswa kelas V

2

b. LKPD menekankan ada proses penemuan konsep
1) Langkah-langkah pembelajaran dalam

LKPD disusun secara sistematis untuk
membantu siswa menemukan konsep

2) Kegiatan dalam LKPD merangsang
kemampuan siswa untuk berfikir ilmiah

2

c. LKPD mengajak siswa aktif dalam proses
pembelajaran
1) Kegiatan dalam LKPD merangsang siswa

untuk aktif mengajukan pertanyaan
2) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

untuk mempresentasikan hasil kerja siswa

2

d. LKPD mengembangkan pada kemampuan
komunikasi sosial, emosional, moral dan estetika
1) Kegiatan pembelajaran menjadikan siswa

mampu berkomunikasi menyampaikan ide
gagasan sesama anggota kelompok

2) Kegiatan pembelajaran menjadikan mampu
berkomunikasi menyampaikan ide gagasan
antar kelompok

3) Kegiatan dalam LKPD mengandung pesan
moral untuk siswa

4) Kegiatan dalam LKPD menjadikan berfikir
kreatif memecahkan masalah

4

2. Kesesuaian
LKPD
dengan
syarat
konstruksi

a. Penggunaan bahasa LKPD
1) Bahasa yang digunakan sesuai dengan

tingkat kemempuan anak
2) Bahasa yang digunakan dalam LKPD

efektif (tidak bermakna ganda)

2

b. Penggunaan kalimat LKPD
1) Kalimat yang digunakan dalam LKPD

efektif tidak bermakna
2) Kalimat dalam LKPD mudah dipahami

siswa

2

c. Kesukaran dan kejelasan LKPD
1) Tingkat kesukaran LKPD sesuai dengan

tuntutan indikator
2) Pertanyaan dalam LKPD jelas
3) Materi dalam LKPD jelas

3

3. Kesesuaian
LKPD
dengan
syarat teknis

a. Tulisan
1) Huruf yang digunakan jelas
2) Tulisan dalam LKPD menggunakan kalimat

pendek 1-10 kata dalam satu baris
3) Ukuran huruf dengan gambar serasi

3

b. Gambar
1) Gambar dalam LKPD jelas
2) Gambar dalam LKPD menarik
3) Gambar dalam LKPD sesuai materi

pembelajaran

3
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c. Penampilan LKPD
1) Desain cover LKPD menarik
2) Penampilan LKPD setiap bab atau bagian

baru diperkenalkan dengan cara yang
berbeda sehingga tidak membosankan

3) Format penyusunan LKPD memuat seluruh
unsur LKPD seperti judul, SK, KD,
indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk
penggunaan LKPD, materi pembelajaran,
langkah-langkah kegiatan dalam LKPD dan
kesimpulan

3

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Validasi Guru
No Aspek

dinilai
Indikator Jumlah

item
1 Kesesuaian

LKPD
dengan
Model PBL

a. LKPD memusatkan permasalahan yang harus
dipecahkan
1) Permasalahan yang ada dalam LKPD sesuai

dengan materi pembelajaran
2) Permasalahan dalam LKPD menarik untuk

dipecahkan
3) Permasalahan dalam LKPD sesuai dengan

tingkat perkembangan berfikir siswa kelas
V

3

b. LKPD dilakukan secara berkolaborasi
1) Langkah kerja dalam LKPD menuntut siswa

untuk memecahkan masalah secara
kelompok

2) LKPD melatih siswa untuk bekerjasama
saling tolong menolong

2

c. LKPD menghasilkan produk yang dapat
dipresentasikan
1) Kegiatan yang ada dalam LKPD

menghasilkan produk dari hasil kerja siswa
2) Produk yang dihasilkan dalam LKPD dapat

melatih siswa untuk lebih kreatif
3) Produk yang dihasilkan menjadikan siswa

lebih percaya diri dengan kemampuannya

3

d. LKPD menjadikan siswa lebih bertanggungjawab
1) LKPD menjadikan siswa lebih

tertantang untuk memecahkan masalah
2) LKPD menjadikan siswa lebih mudah

menyelesaikan tugas
3) Siswa dituntut menyelesaikan tugas

sesuai dengan peraturan yang disepakati

3

e. Aktivitas dalam LKPD menggunakan prosedur
ilmiah PBL
1) Siswa dapat menemukan masalah yang ada

dalam LKPD
2) Siswa mendefinisikan masalah yang ada

dalam LKPD
3) Siswa mengumpulkan fakta dan berbagai

sumber yang mendukung
4) Siswa merusmuskan hipotesis sederhana
5) Siswa mencari kebenaran data yang

diperoleh dengan melakukan analisis

6
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masalah
6) Siswa mendiskusikan alternatif pemecahan

masalah
2. Kualitas isi

LKPD
a. Materi pembelajaran dalam LKPD mengacu/

sesuai KD
1) Tujuan pembelajaran sesuai KD
2) Materi pembelajaran sesuai KD
3) Kegiatan dalam LKPD sesuai dengan materi

pembelajaran

3

b. LKPD menyajikan bahan ajar/materi yang
memudahkan peserta didik untuk berinteraksi
dengan materi yang diberikan

1) LKPD memuat petunjuk belajar
menggunakan LKPD

2) Waktu yang digunakan untuk mempelajari
materi dalam LKPD sesuai

3) Informasi yang ada dalam LKPD jelas dan
mudah dipahami

4) Materi dalam LKPD disusun dari mudah
kemudian menuju materi yang sulit

5) Penjelasan materi disertai gambar yang
mempermudah siswa memahami materi

5

c. Isi LKPD memberikan pengalaman dari
kegiatan pembelajaran

1) Materi dalam LKPD disusun sesuai dengan
pengalaman yang ada di lingkungan siswa

2) Materi dalam LKPD memberikan
pengalaman berupa pesan/moral bagi
kahidupan siswa

2

d. Jenis kegiatan dalam LKPD bersifat hands out
(mengarahkan siswa untuk beraktifitas)
1) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

untuk melakukan pengamatan
2) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

untuk analisis
3) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa

melakukan uji coba dengan mengumpulkan
fakta

3

e. Pertanyaan LKPD bersifat produktif
1) Pertanyaan dalam LKPD sesuai materi

pembelajaran
2) Siswa menemukan jawaban dalam LKPD

setelah melakukan kegiatan
3) Waktu yang digunakan untuk menjawab

pertanyaan sesuai

3

3 Kesesuaian
LKPD
dengan
syarat
didaktik

a. Penyusunan LKPD bersifat universal
1) Materi dalam LKPD dapat dipahami oleh

siswa yang lamban, sedang, dan pandai
2) Pertanyaan dalam LKPD sesuai dengan

tingkat kemampuan berfikir siswa kelas V

2

b. LKPD menekankan ada proses penemuan
konsep

1) Langkah-langkah pembelajaran dalam
LKPD disusun secara sistematis untuk
membantu siswa menemukan konsep

2) Kegiatan dalam LKPD merangsang
kemampuan siswa untuk berfikir ilmiah

2
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c. LKPD mengajak siswa aktif dalam proses
pembelajaran

1) Kegiatan dalam LKPD merangsang siswa
untuk aktif mengajukan pertanyaan

2) Kegiatan dalam LKPD menuntut siswa
untuk mempresentasikan hasil kerja siswa

2

d. LKPD mengembangkan pada kemampuan
komunikasi sosial, emosional, moral dan
estetika

1) Kegiatan pembelajaran menjadikan siswa
mampu berkomunikasi menyampaikan ide
gagasan sesama anggota kelompok

2) Kegiatan pembelajaran menjadikan mampu
berkomunikasi menyampaikan ide gagasan
antar kelompok

3) Kegiatan dalam LKPD mengandung pesan
moral untuk siswa

4) Kegiatan dalam LKPD menjadikan berfikir
kreatif memecahkan masalah

4

4. Kesesuaian
LKPD
dengan
syarat
konstruksi

a. Penggunaan bahasa LKPD
1) Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat

kemempuan anak
2) Bahasa yang digunakan dalam LKPD efektif

(tidak bermakna ganda)

2

b. Penggunaan kalimat LKPD
1) Kalimat yang digunakan dalam LKPD efektif

tidak bermakna
2) Kalimat dalam LKPD mudah dipahami siswa

2

c. Kesukaran dan kejelasan LKPD
1) Tingkat kesukaran LKPD sesuai dengan

tuntutan indikator
2) Pertanyaan dalam LKPD jelas
3) Materi dalam LKPD jelas

3

5. Kesesuaian
LKPD
dengan
syarat teknis

a. Tulisan
1) Huruf yang digunakan jelas
2) Tulisan dalam LKPD menggunakan kalimat

pendek 1-10 kata dalam satu baris
3) Ukuran huruf dengan gambar serasi

3

b. Gambar
1) Gambar dalam LKPD jelas
2) Gambar dalam LKPD menarik
3) Gambar dalam LKPD sesuai materi

pembelajaran

3

c. Penampilan LKPD
1) Desain cover LKPD menarik
2) Penampilan LKPD setiap bab atau bagian

baru diperkenalkan dengan cara yang berbeda
sehingga tidak membosankan

3) Format penyusunan LKPD memuat seluruh
unsur LKPD seperti judul, SK, KD, indikator,
tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan
LKPD, materi pembelajaran, langkah-langkah
kegiatan dalam LKPD dan kesimpulan

3
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c) Angket

Lembar angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui respon siswa

terhadap LKPD berbasis model PBL. Lembar angket diberikan setelah

proses pembelajaran dengan LKPD berbasis model PBL dilaksanakan.

Angket respon siswa ini berupa checklist yang harus diisi oleh siswa

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan tes dan non-tes:

1. Teknik tes

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data efektivitas LKPD dengan

menggunakan instrumen soal pre-test dan post-test yang merupakan

prosedur atau cara untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa.

2. Teknik Non-tes

Teknik  non-tes merupakan prosedur atau cara mengumpulkan data angket

respon siswa serta lembar validasi produk LKPD yang dilakukan oleh ahli

materi, ahli media dan guru.

H. Teknik Analisis Data

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

Data kualitatif diperoleh dari lembar validasi ahli dan lembar angket

respon siswa dan data kuantitatif diperoleh dari skor tes. Teknik analisis

data meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis Data Validasi Produk
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Analisis data validasi  produk yaitu diambil dari penilaian instrument

kesesuaian  produk LKPD berbasis PBL oleh tim ahli. Data dianalisis

dengan uji deskriptif persentase menggunakan rumus persentase yang

berikut ini:

= 100
(Purwanto 2009: 102)

Keterangan:
N = persentase komponen
R = jumlah skor komponen hasil penelitian
SM = jumlah skor maksimum

Hasil persentase data dikonversikan berdasarkan kriteria sangat sesuai,

sesuai, cukup sesuai dan tidak sesuai. Langkah-langkah untuk menentukan

kriteria hasil perolehan skor yaitu menggunakan rumus menurut Sudjana

(2005:46-50), yaitu sebagai berikut:

(1) Menentukan persentase skor maksimum =100%

(2) Menentukan persentase skor minimum = 25%

(3) Menentukan rentang = 100% - 25% = 75%

(4) Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan = 4 (sangat sesuai,

sesuai, cukup sesuai dan kurang sesuai)

(5) Menentukan panjang kelas interval (p)

p = rentang banyak kelas

p = (75/ 4) % = 18,75%

Diambil p = 19

(6) Memilih bawah kelas interval pertama = 25%
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Berdasarkan perhitungan diatas memperoleh hasil p = 19 dan memulai

dengan bawah kelas interval 25%, maka kelas pertama berbentuk 25% -

43%, kelas kedua 44% - 62%, kelas ketiga 63% - 81% dan data keempat

82% - 100%. Dapat dibuat tabel kriteria hasil perolehan skor kelayakan

(penilaian validasi ahli) berikut ini:

Kriteria Penilaian Validasi Ahli
Persentase Kriteria
82%-100% Sangat sesuai
63%-81% Sesuai
44%-62% Cukup Sesuai
25% - 43% Tidak Sesuai

b. Analisis Angket Respon Siswa

Analisis tanggapan guru dan siswa terhadap kelayakan produk LKPD

berbasis PBL. Data dianalisis dengan uji deskriptif persentase

menggunakan rumus persentase berikut ini:

= 100
(Purwanto 2009: 102)

Keterangan:
N = persentase komponen
R = jumlah skor komponen hasil penelitian
SM = jumlah skor maksimum
Langkah-langkah untuk menentukan kriteria hasil perolehan skor yaitu

menggunakan rumus menurut Sudjana (2005:46-50)

(1) Menentukan persentase skor maksimum =100%

(2) Menentukan persentase skor minimum = 25%

(3) Menentukan rentang = 100% - 25% = 75%

(4) Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan = 4 (sangat positif,

positif, cukup positif dan kurang positif)
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(5) Menentukan panjang kelas interval (p)

p = rentang banyak kelas

p = (75/4 ) %= 18,75%

Diambil p = 19

(6) Memilih bawah kelas interval pertama = 25%

Berdasarkan perhitungan diatas memperoleh hasil p = 19 dan memulai

dengan bawah kelas interval 25%, maka kelas pertama berbentuk 25% -

43%, kelas kedua 44% - 62%, kelas ketiga 63% - 81% dan data keempat

82% - 100%. Dapat dibuat tabel kriteria hasil perolehan skor kelayakan

(penilaian validasi ahli) berikut ini:

Kriteria Penilaian respon siswa
Persentase Kriteria
82%-100% Sangat positif
63%-81% Positif
44%-62% Cukup Positif
25% - 43% Tidak Positif

c. Analisis uji coba instrumen

Dalam menyusun dan melaksanakan tes, agar instrumen menjadi alat ukur

yang baik maka dilakukan langkah-langkah yaitu membuat kisi-kisi soal tes,

menyusun soal tes sesuai dengan ksi-kisi yang telah dibuat, melakukan

validasi ahli terhadap instrumen yang dibuat, merevisi hasil produk dan uji

coba soal

Melalui hasil uji coba soal dilakukan analisis soal untuk mengetahui

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

dijadikan instrumen dalam penelitian
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1. Validitas

Arikunto (2002:72) Sebuah soal dikatakan valid apabila tes tersebut

mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen tes terdiri dari soal pilihan

ganda , untuk menguji kevalidan soal harus memenuhhi validitas isi yang

dikonsultasikan dengan ahli dan kemudian diujicobakan di kelas uji coba.

Kemudian dilanjutkan dengan analisis butir soal, dengan mengkorelasikan

antara skor item soal dengan skor total. Untuk mencari validitas butir soal

pilihan ganda dan validitas butir soal uraian menggunakan rumus berikut

ini.

= −
(Awalludin, dkk, 2008:49)

Keterangan:
= koefisien korelasi biserial
= rerata skor subjek yang menjawab benar item yang dicari
validitasnya

= rerata skor total
= standar deviasi dari skor total proporsi

p = proporsi subjek yang menjawab benar
q = 1 – p

Instrumen tes yang diuji cobakan berjumlah 60 butir pertanyaan soal pilihan

ganda. Instrumen tes diuji cobakan terhadap siswa kelas V  SDN 20

Tegineneng. Perhitungan skor soal pilihan ganda menggunakan skor 1 dan

0, 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Harga rhitung

diperoleh dari hasil perhitungan korelasi biserial, sedangkan rtabel diperoleh

dari n = 22 dan taraf signifikan 5% sehingga didapatkan rtabel yaitu 0,423.

Jika rhitung > rtabel maka instrument soal dapat dikatakan valid, tetapi jika
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rhitung < rtabel maka instrument dikatakan tidak valid. Soal yang masuk

dalam kategori valid digunakan untuk soal evaluasi (pretest dan posttest).

Berdasarkan uji coba instrumen soal pada siswa kelas V B SDN 20

Tegineneng diperoleh 43 butir soal pilihan ganda yang masuk dalam

kategori valid. Data perhitungan validitas instrument soal uji coba dapat

dilihat pada data berikut.

Tabel 3.4 Hasil Analisis Validitas Uji Coba Soal Pilihan Ganda
Kriteria Jumlah Nomor butir pertanyaan
Valid 43 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59

Tidak Valid 17 2, 6, 9, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 35, 39,
44, 48, 50, 55, 60

2. Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam

bahasa inggris, berasal dari bahasa asal reliable yang artinya dapat

dipercaya. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan.  Suatu

tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes

Arikunto (2002: 86) berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau

seandainya hasilnya berubah-ubah perubahan yang terjadi dapat dikatakan

tidak berarti.

Reliabilitas instrument digunakan untuk jenis tes pilihan ganda. Untuk

mengetahui reliabilitas tes pilihan ganda yaitu menggunakan teknik belah

dua dari Spearman Brown, dengan rumus sebagai berikut:
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= 21 +
(Arikunto, 2013:107)

Keterangan

= korelasi antara skor-skor belahan tes

r11 = korelasi reliabilitas yang sudah ditentukan

Kriteria Reliabilitas

Interval Koefisien Reliabilitas
0,00 – 0,1999 Sangat rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat kuat

Instrumen berupa tes yang sudah diuji validitasnya kemudian diuji

reliabilitasnya. Instrumen tes yang diuji cobakan berjumlah 60 butir

pertanyaan soal pilihan ganda. Perhitungan skor soal pilihan ganda

menggunakan skor 1 dan 0, 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban

salah. Harga rhitung diperoleh dari hasil perhitungan korelasi biserial,

sedangkan rtabel diperoleh dari n = 22 dan taraf signifikan 5% sehingga

didapatkan rtabel yaitu 0,423. Jika rhitung>rtabel maka instrument soal dapat

dikatakan reliabel, tetapi jika rhitung<rtabel maka instrument dikatakan tidak

reliabel. Soal yang masuk dalam kategori valid digunakan untuk soal

evaluasi (pretest dan posttest). Data perhitungan validitas instrument soal uji

coba dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 3.5 Hasil Analisis Uji Reliabilitas Uji Coba Soal Pilihan Ganda

N simpulan kriteria
60 0,938 0,423 reliabel Sangat Kuat
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Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas instrument soal uji coba, kedua

jenis soal yang diujikan dapat dikatakan reliabel. Uji coba soal pilihan

ganda diperoleh nilai r11 sebesar 0,938, dan lebih besar dari rtabel yaitu 0,423.

Jadi dapat disimpulkan bahwa soal dikatakan reliabel karena nilai r11 > rtabel

3. Taraf Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Soal yang

terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba

lagi karena di luar jangkauannya. Rumus yang digunakan untuk mengetahui

indeks kesukaran butir soal adalah sebagai berikut

P = BJS
Arikunto (2002: 208)

Keterangan:
P = indeks kesukaran
B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Soal dengan P = 0,00 adalah soal terlalu sukar;
Soal dengan 0,00 < ≤ 0,30 adalah soal sukar;
Soal dengan 0,30 < ≤ 0,70 adalah soal sedang;
Soal dengan 0,70 < ≤ 1,00 adalah soal mudah; dan
Soal dengan = 1,00 adalah soal terlalu mudah

Berdasarkan hasil uji coba soal yang sudah diujikan pada siswa kelas V

SDN 20 Tegineneng, kemudian diuji tingkat kesukaran soalnya. Hasil

analisis tingkat kesukaran instrumen dapat dilihat pada data barikut.
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Tabel 3.6 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Instrumen Soal Uji
Coba Pilihan Ganda

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah Soal
Sukar 5, 8, 13, 14, 24, 32, 34, 56 8
Sedang 7, 11, 12, 15, 16, 18, 26, 31, 38,

41, 42, 45, 47, 49, 54, 57
16

Mudah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35,
36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 55, 58, 59, 60

36

Berdasarkan hasil uji coba soal yang sudah diujikan pada siswa kelas V

SDN  20 Tegineneng, kemudian diuji tingkat kesukaran soalnya..

4. Daya Beda Soal

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda

disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Seluruh peserta didik yang ikut tes

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok

bawah.

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasiD = −
(Arikunto , 002: 211)

Keterangan:
J = Jumlah peserta tes
J A = Banyaknya peserta kelompok atas
J B = Banyaknya peserta kelompok bawah
B A = Banyaknya peserta kelompok atas yang

menjawab soal dengan benar
B B = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab

soal dengan benar
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Klasifikasi daya pembeda:
0,00 < D ≤ 0,20 : jelek (poor)
0,20 < D ≤ 0,40 : cukup (satisfactory)
0,40 < D ≤ 0, 70 : baik (good)
0,70 < D ≤ 1,00 : baik sekali (excellent)
Jika D bernilai negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang
mempunyai D negatif sebaiknya dibuang saja.

Berdasarkan hasil uji coba soal pada siswa kelas V SDN 20 Tegineneng,

kemudian diuji daya pembeda soalnya. Hasil analisis daya pembeda

instrumen dapat dilihat pada data sebagai berikut

Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Beda Instrumen Soal Uji Coba
Pilihan Ganda

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah
Soal

Tidak baik 35, 55 2
Jelek 2, 6, 9, 17, 20, 21, 27, 29, 30,

33, 37, 39, 44, 48, 50, 60
16

Cukup 1, 3, 4, 10, 13, 14, 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36,
38, 40, 43, 45, 46, 51, 52, 53,
57, 58, 59

28

Baik 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 31, 41,
42, 49, 54, 56

13

Baik sekali 47 1

Berdasarkan perhitungan analisis validitas, reliabilitas, indeks kesukaran

butir soal dan daya pembeda, soal yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu soal yang dinyatakan valid, reliabel, dan memiliki kriteria daya

pembeda cukup, baik dan baik sekali. Untuk tingkat kesukaran butir soal

yaitu memperhitungkan komposisi soal antara yang mudah, sedang, dan

sukar. Hasil perhitungan didapatkan bahwa untuk soal pilihan ganda 42

butir soal layak pakai sedangkan 18 butir soal tidak layak pakai, dan untuk
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soal uraian 6 butir soal layak pakai sedangkan 4 butir soal tidak layak

pakai. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Soal Pilihan Ganda
Kategori Jumlah Nomor butir soal
Soal layak 42 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59

Soal tidak
layak

18 2, 6, 9, 17, 20, 21, 27, 29, 30,
33, 35, 37, 39, 44, 48, 50, 55, 60

d. Analisis Data Awal / Uji Persyaratan Analisis

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui bahwa kelompok

perlakuan berasal dari titik tolak yang sama. Analisis data awal dalam

penelitian ini yaitu dengan menganalisis normalitas dan homogenitas data

pretest dan posttest.

- Uji Normalitas

Uji normalitas pada tahap ini sama halnya dengan uji normalitas pada

tahap analisis data awal, yaitu dihitung menggunakan rumus uji Lilliefors.

Uji Lilliefors normalitas data ini dihitung menggunakan bantuan SPSS

Statistics dengan analisis Kolmogrov-Smirnov test. Kriteria pengujian

pada normalitas data yaitu jika signifikansi (Sig.) > 0,05 maka Ho diterima

dan jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. Untuk hipotesis ujinya yaitu

berikut ini.

H0 : Distribusi populasi normal, jika probabilitas > 0,05, H0 diterima.

H1 : Distribusi populasi tidak normal, jika probabilitas ≤ 0,05, H0 ditolak.
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- Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang di dapat

dari hasil penelitian berasal dari varians yang sama atau tidak. Uji yang

digunakan untuk mengetahui homogenitas yang berdistribusi normal yaitu

dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics. Kriteria pengujian

homogenitas yaitu jika signifikansi (Sig.) < 0,05 maka varian kelompok

data tidak sama atau tidak homogen, dan jika signifikansi (Sig.) > 0,05

maka varian kelompok data adalah sama atau homogen.

e. Analisis Data Akhir

Analisis data akhir ini yaitu berupa analisis data hasil belajar kognitif

siswa selama pembelajaran. Analisis data terdiri dari uji t dan uji N-gain.

Langkah-langkah analisis tahap akhir lebih jelasnya sebagai berikut:

- Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari

hasil pretest dan posttest terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS Statistics dengan analisis

Independent Sample t test. Kriteria pengambilan keputusannya

berdasarkan perbandingan nilai Signifikansi (Sig.), yaitu jika Sig. > 0,05,

maka H0 dierima, sebaliknya jika Sig. < 0,05, maka H0 ditolak. Untuk

hipotesisnya yaitu sebagai berikut:H0 : Kedua rata-rata populasi adalah samaH1 : Kedua rata-rata populasi adalah tidak sama
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Langkah-langkah pada menu SPSS Statistics yang harus digunakan adalah

sebagai berikut:

Sumber : (Priyatno, 2010:37-41)

- Uji N-Gain

Efektifitas lembar kegiatan peserta didik berbasis PBL dapat diuji dengan

menggunakan nilai rata-rata perhitungan uji N-Gain. Data hasil tes siswa

sebelum dan sesudah perlakuan, dianalisis dengan membandingkan skor

tes awal dan skortes akhir. Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah

pembelajaran dihitung dengan rumus g faktor (g) yaitu

( ) = −− 100%
Kategori pengolahan gains ternormalisasi untuk lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut

Interval koefisien Kriteria

G < 0,30 Rendah

0,30 ≤ G ≤ 0,70 Sedang

G > 0,70 Tinggi

Sumber: Hake (dalam Sumanto, 2014: 151)

Analyse >> Compare means >> Independent samples T test
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V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat

diambil simpulan sebagai berikut:

1. Produk LKPD berbasis PBL pada pembelajaran tematik kelas V telah

memenuhi kriteria valid dari penilaian para ahli pada aspek (1) Kesesuaian

LKPD dengan Model PBL (2) Kualitas isi LKPD (3)  Kesesuaian LKPD

dengan syarat didaktik (4) Kesesuaian LKPD dengan syarat konstruksi dan

(5) Kesesuaian LKPD dengan syarat teknis

2. Produk LKPD berbasis PBL pada pembelajaran tematik pada tema

Lingkungan Sahabat Kita dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan

kriteria sedang, terbukti dengan hasil uji peningkatan nilai rata-rata gain

kelas eksperimen sebesar 0,7 dalam kategori tinggi dan nilai rata-rata gain

kelas kontrol sebesar 0,5 dalam kategori sedang dan nilai signifikansi

perbedaan rata-rata nilai (uji t) sebesar 0.000.

B. Implikasi

- Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu salah satu cara untuk

mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil

belajar siswa dengan LKPD berbasis PBL Penerapan pembelajaran
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menggunakan LKPD berbasis PBL dapat membuat siswa belajar secara

aktif dan lebih bermakna serta meningkatkan kemampuan siswa dalam

menyelesaikan permasalahan, karena dalam LKPD disajikan berbagai

bentuk model pembelajaran yang meliputi orientasi siswa oada masalah,

mengorganisasi siswa untuk belajar,membimbing penyelidikan individu

maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta

menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Melalui sintax

PBL yang dipadukan dalam LKPD membuat siswa akan mudah menerima

dan mengingat materi yang diajarkan, karena dalam pembelajaran tidak

hanya transfer materi dari guru ke siswa melainkan siswa dengan bantuan

guru mengkontruksikan pengetahuannya sesuai dengan materi yang

diajarkan.

- Implikasi Praktis

Implikasi praktis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kaitan antara

hasil penelitian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya.

Implikasi praktis ini meliputi peneliti, guru dan sekolah. Bagi peneliti yaitu

penambahan pengetahuan mengenai bahan ajar LKPD berbasis PBL

Peneliti sebagai observer dalam penelitian tentunya mengetahui secara

pasti kekuranagan dan kelebihan dari penggunaan LKPD berbasis PBL.

Sehingga peneliti dapat memperbaiki teknik penelitiannya yang akan

dilakukannya kembali. Bagi guru yaitu dalam pengembangan LKPD dapat

meningkatkan proses pembelajaran di kelas, serta memudahkan guru

dalam penyampaian materi. Guru setelah adanya penelitian ini diharap

tertarik dan mampu berkreasi untuk membuat produk LKPD bagi
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pembelajaran yang lainnya. Bagi pihak sekolah dengan adanya penelitian

pengembangan LKPD berbasis PBL yaitu dapat dijadikan upaya untuk

mengembangkan LKPD yang bisa menciptakan dampak positif bagi

kualitas pembelajaran tematik di Sekolah Dasar sehingga dapat meningkat

mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

- Implikasi Pedagogis

Implikasi pedagogis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

memaparkan bagaimana dalam mengembangkan produk LKPD untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik materi daur

air, yang diikuti pula dengan berkembangnya kompetensi pedagogik guru

sebagai tenaga profesional. Implementasi pedagogik itu yaitu: (1) LKPD

berbasis PBL mampu membuat guru memahami peserta didik secara

mendalam, karena LKPD dibuat berdasarkan perkembangan kognitif

peserta didik; (2) mampu merancang pembelajaran dengan bagus, karena

perangkat pembelajaran dalam LKPD disusun berdasarkan karakteristik

siswa; (3) mampu melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan dan

kondusif melalui kegiatan-kegiatan percobaan dan pengamatan; (4)

mampu merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment); dan (5)

melalui pengembangan LKPD guru mampu memfasilitasi peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dari siswa lewat kegiatan-

kegiatan yang ada dalam LKPD yang dikembangkan.

Penelitian ini sudah menjelaskan sedetail mungkin bagaimana

mengembangkan LKPD yang bisa menjadikan pembelajaran lebih
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bermakna, menarik dan mudah dipahami. Sehingga hasil belajar siswa

dapat meningkat. Bahan ajar LKPD yang dikembangkan harus disesuaikan

dengan materi yang akan diajarkan dan juga sumber belajar. Sehingga

dengan pengembangan LKPD yang tepat dapat memotivasi siswa untuk

berperan aktif pada proses pembelajaran.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat

diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kepada siswa

LKPD berbasis PBL Tema Lingkungan Sahabat Kita ini dapat dijadikan

alternatif sumber belajar, baik digunakan bersama ketika pembelajaran

ataupun secara mandiri.

2. Kepada guru

LKPD berbasis PBL Tema Lingkungan Sahabat Kita dapat dijadikan

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran agar dapat mempermudah

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

3. Kepada sekolah

Agar mendukung penggunaan LKPD berbasis PBL Tema Lingkungan

Sahabat Kita serta diharapkan agar sekolah memberi dukungan dan

motivasi kepada para guru untuk dapat mengembangkan sendiri bahan ajar

yang digunakan dalam pembelajaran.

4. Kepada peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran informasi tentang

penelitian R&D.
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