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Abstract

THE DEVELOPMENT OF STUDENT’S WORKSHEET BASED ON
DISCOVERY LEARNING FOR THEMATICAL LEARNING AT 6TH

THEME IN 4TH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENT

By

Eka Destina

The aim of this research are to produce an attractive, easy, and a helpful

thematical student’s worksheet based on discovery learning in 4th grade

elementary school than can improve the student’s learning outcome. The method

that be used in this research is a Borg and Gall’s development method. This

research uses a product assessment questionnaire, teacher response’s

questionnaire, and test. This study conclude that developed student’s worksheet

can give an attractiveness, easiness, and helpfully improving the students’s

learning outcome.

Keywords : Discovery learning, worksheet, student and tematical
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Abstrak

PENGEMBANGAN LKS BERBASIS DISCOVERY LEARNING
PADA PEMBELAJARAN TEMATIK TEMA 6

SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR

Oleh

Eka Destina

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk LKS Tematik berbasis

Discovery Learningdi kelas IV SD, mewujudkan produk LKS berbasis Discovery

Learning yang menarik, mudah digunakan dan bermanfaat dalam kegiatan

pembelajaran tematik, menghasilkan produk LKS berbasis Discover Learning

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode pengembangan Borg and Gall. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa angket penilaian produk, angket respon

guru dan soal tes belajar siswa. Analisis data menggunakan teknik analisis

kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS yang

dikembangkan sangat efektif mampu memberikan kemenarikan, kemudahan dan

kebermafaatan untuk meningkatkan ketercapaian hasil belajar siswa.

Kata Kunci : Discovery learning, lembar kegiatan, siswa dan tematik
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum pendidikan selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan

kebutuhan zaman. Masalah sosial dan kebijakan pemerintahan sering

menjadi penyebab dinamika tersebut. Mulai dari kurikulum awal, CBSA,

KBK, KTSP yang belum tuntas dan sekarang sudah ada kurikulum 2013 yang

siap diterapkan dan beberapa waktu lalu sempat dilaksanakan namun

menimbulkan pro dan kontra. Meski terkesan tidak konsisten, akan tetapi

pada dasarnya kurikulum memang disusun berdasarkan dinamika pendidikan

yang berkembang, karena pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari

dinamika kehidupan sehari-hari.

Dinamika kurikulum sering dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk

kelabilan sistem pendidikan. Akan tetapi, pada dasarnya dinamika ini

merupakan tantangan bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan guru

sebagai praktisi pendidikan. Kompetensi guru sebagai profesi khusus pun

dipertaruhkan. Kurikulum 2013 mengisyaratkan adanya konsep integratif

dalam pembelajarannya, terutama di tingkat Sekolah Dasar (SD). Dalam

konsep pembelajaran modern, praktik kegiatan belajar mengajar di dalam

kelas mengisyaratkan adanya dua aktivitas dasar, yaitu proses penemuan dan

hasil penemuan. Media nyata mampu meningkatkan ketertarikan,

memfokuskan perhatian, mampu menyajikan fenomena alam yang jarang

terjadi dan memiliki kesesuaian dengan karakter perkembangan siswa SD.



2

Pengalaman proses adalah aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam

membangun konsep dasar pengetahuan. Proses yang dilakukan siswa adalah

proses menemukan pengetahuan baru. Proses pembelajaran inilah yang sesuai

dengan hakikat pembelajaran tematik sehingga pembelajaran tematik harus

dilaksanakan dengan melalui kedua proses tersebut. Konsep pembelajaran ini

sesuai dengan Permendiknas No. 23 tahun 2006 yang mengemukakan tentang

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di dalam peraturan ini terdapat syarat

terjadinya keterampilan proses, yakni pengamatan dan produk yang

merupakan proses kognitif understanding (memahami) sehingga proses

belajar dalam pelajaran tematik bisa memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis,

kreatif, dan mandiri.

Hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin tanggal 11

Januari 2016 di SDN I Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur pada pembelajaran tematik kelas IV diperoleh data hasil

kerja pada semester 1I adalah sebagai berikut.

Tabel 1 .1 Rentang Nilai Pembelajaran Tematik Kelas IV Semester II

Sekolah Rentang Frekuensi Ketuntasan % Keterangan

SDN I
Bumiharjo

40-54,5 10 28,57

KKM 70

55-69,9 15 42,86
70-100 10 28,57
Jumlah 35 100,00

SDN 2
Banarjoyo

40-54,5 9 23,68
55-69,9 18 47,37
70-100 11 28, 95
Jumlah 38 100,00

Jadi, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelas IV SD Negeri 1

Bumiharjo yang mencapai nilai ketuntasan pelajaran tematik 28,57 %,
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nilai yang tidak tuntas mencapai 71,43 %. Kelas IV SD Negeri 2

Banarjoyo yang mencapai nilai ketuntasan pelajaran tematik mencapai 28,95

%, nilai yang tidak mencapai ketuntasan mencapai 71,05 %. Tabel di atas

dapat dianalisa bahwa hasil kemampuan siswa di SDN I Bumiharjo dalam

pembelajaran tematik masih kurang, dengan sedikitnya siswa yang memiliki

nilai di atas KKM. Permasalahan ini juga dialami oleh beberapa peneliti salah

satunya adalah penelitian Nurisalfah (2015), yang menjelaskan bahwa kondisi

hasil belajar siswa yang masih menggunakan bahan ajar konvensional masih

rendah.

Kegiatan pembelajaran yang kurang variatif dan berpusat pada guru

menyebabkan siswa menjadi pasif. Pembelajaran tematik di SDN I Bumiharjo

dan SDN 2 Banarjoyo selama ini cenderung menggunakan metode membaca

dan menghafal (konvensional) sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam

pembelajaran, suasana kelas terkesan membosankan dan cenderung guru yang

aktif dalam pembelajaran.

Jenis bahan ajar yang terdapat di sekolah masih terbatas, berupa buku

pegangan guru dan jumlah media khususnya pada pembelajaran tematik

belum memadai sehingga proses belajar-mengajar tidak efektif. Penggunaan

media dalam pembelajaran tematik masih menggunakan alat peraga seadanya

yaitu berupa gambar. Jumlah gambar yang digunakan dalam kegiatan belajar

mengajar ada dua jenis, yaitu gambar pemandangan alam, serta  foto yang

berupa gambar kartun.

Permasalahan mendasar dalam kegiatan pembelajaran adalah guru

kurang kreatif dalam menggunakan dan mengembangkan bahan ajar. Hal ini
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ditunjukkan oleh sikap yang kurang antusias, rendahnya respon dari siswa

terhadap penjelasan dan pertanyaan dari guru. Guru masih mengandalkan

bahan ajar berupa buku paket atau LKS yang dijual oleh penerbit komersial di

pasaran, hal ini karena kurangnya kesadaran guru akan pentingnya menyusun

sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan dalam

pembelajaran. Padahal yang dituntut oleh kurikulum 2013 adalah lebih

ditekankan pada aspek afektif dan psikomotor, serta mengembangkan

keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan,

serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru, menegaskan bahwa tugas guru untuk mengembangkan

perangkat pembelajaran.

Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kemampuan

mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan mekanisme atau

langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran dengan

memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial siswa, namun

kenyataannya masih sangat terbatas jumlah perangkat pembelajaran,

khususnya LKS, yang dikembangkan secara mandiri oleh guru, oleh karena

itu dalam hal ini peneliti mencoba merancang pengembangan bahan ajar

untuk diterapkan pada pembelajaran tematik kelas IV di SDN I Bumiharjo

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran tematik yang peneliti

rancang adalah sebuah LKS yang dengan menerapkan metode discavery

learning. Pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning
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adalah suatu proses belajar yang melatih siswa bekerja secara aktif dan

mandiri. Siswa diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan

lebih baik dengan menerapkan metode discovery learning.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah

sebagai berikut.

1. Pembelajaran tematik di sekolah dasar belum mengikuti ketentuan

pembelajaran tematik yang yang menggunakan pendekatan scientific

approach.

2. Penerapan model pembelajaran masih menggunakan model

pembelajaran konvensional.

3. Pembelajaran tematik di sekolah dasar belum menggunakan bahan

ajar yang menarik dengan pembelajaran berbasis discovery learning .

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, permasalahan

dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan Lembar Kegiatan Siswa

tematik tema 6 indahnya negeriku subtema 2 keindahan alam Negeriku

berbasis discovery learning, untuk mewujudkan pembelajaran tematik yang

menarik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran siswa kelas IV Sekolah

Dasar.



6

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan

masalah yang ada yaitu masih rendahnya hasil belajar tematik siswa kelas IV,

dengan demikian pertanyaan peneliti yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk produk pengembangan LKS tematik berbasis

discovery learning untuk kelas IV SDN I Bumiharjo Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

2. Bagaimanakah kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan

pengembangan produk LKS tematik berbasis discovery learning terhadap

pembelajaran tematik untuk kelas IV SDN  I Bumiharjo Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

3. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik

menggunakan LKS tematik yang telah dikembangkan dan berbasis

discovery learning dibandingkan dengan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran tematik menggunakan buku ajar konvensional kelas IV

SDN I Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan produk pengembangan LKS tematik berbasis discovery

learning pada siswa kelas IV SDN I Bumiharjo Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur.

2.Mendeskripsikan kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan

pengembangan LKS tematik berbasis discovery learning pada siswa kelas

IV SDN I Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
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3. Menganalisis perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik

setelah menggunakan LKS yang dikembangkan dan berbasis discovery

learning dengan hasil pembelajaran tematik menggunakan bahan ajar

konvensional pada siswa kelas IV SDN I Bumiharjo Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis

a. Bagi peneliti mengetahui efektivitas pembelajaran tematik berbasis

discovery learning.

b. Bagi guru di sekolah dasar guru dapat menciptakan pengalaman belajar

yang menarik bersama siswa. Pada tahap selanjutnya, mereka mampu

mengembangkan bahan ajar serupa secara mandiri. Mereka memahami

materi berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan dari aktivitas

membaca dan penemuan konsep secara mandiri. Guru mampu

mengembangkan bahan ajar yang dapat diterapkan sesuai dengan

kurikulum 13.

c. Bagi siswa melalui pengembangan LKS berbasis discovery learning

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri I

Bumiharjo.

G. Ruang Lingkup Pengembangan

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pengembangan merupakan sebuah proses menerjemahkan spesifikasi

desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu. Pengembangan yang dimaksud
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adalah pengembangan LKS dalam pembelajaran tematik berbasis

discovery learning.

2. LKS ini dikembangakan dengan menggunakan model pembelajaran

discovery learning yang merupakan suatu metode untuk memeperoleh

informasi dengan melakukan observasi dan eksperiment untuk mencari

jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan

masalah.

3. Materi pokok yang disajikan dalam penelitian ini adalah materi

pembelajaran kelas IV sekolah dasar semester genap.

4. Uji instrumen  produk penelitian ini dilakukan oleh ahli desain, ahli

isi/materi pembelajaran, uji coba produk, dan uji pemakaian di lapangan.

5. Uji coba produk di lapangan dilakukan pada siswa kelas IV SDN I

Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

6. Uji coba produk di lapangan dilakukan pada salah satu kelas IV SDN I

Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.



II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Teori-teori Belajar

Belajar adalah perubahan pada diri seseorang yang diperoleh melalui

pengalaman. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan

pengubahan kelakuan. Menurut Hamalik (2008: 27) bahwa belajar

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.

Menurut Syah (2004: 63) belajar adalah kegiatan yang berproses dan

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap

jenis dan jenjang pendidikan.

Melalui proses belajar dapat menambah pengetahuan, sikap dan

keterampilan yang dapat berguna bagi pembelajar di kehidupan sehari-hari.

Menurut Komalasari (2010: 2) belajar adalah proses perubahan tingkah laku

dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka

waktu yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak

disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena

suatu hal.

Domain pengetahuan adalah domain pembelajaran yang berfokus pada
pengetahuan dan keahlian intelektual, domain afektif terkait dengan
sikap, motivasi, kesediaan berpartisipasi, menghargai apa yang sedang
dipelajari dan pada akhirnya menghayati nilai-nilai itu ke dalam
kehidupan sehari-hari, sedangkan domain keterampilan berfokus pada
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menjalankan kegiatan motorik hingga satu tingkat akurasi, kelancaran,
kecepatan, atau kekuatan tertentu (Eggen, 2012: 8-9).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah proses mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang menghasilkan

perubahan pemahaman, keterampilan dan tingkah laku.

Teori belajar merupakan salah datu dasar yang dijadikan landasan

pembentuk proses pembelajaran. Teori belajar digunakan untuk dapat

membantu kegiatan proses belajar agar meningkatkan hasil belajar. Menurut

Trianto (2014: 28) teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan

mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses

di dalam pikiran siswa. Banyak sekali teori belajar yang dapat digunakan

sebagai acuan pembelajaran.

a) Teori Belajar Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivis erat kaitannya dengan teori psikologi

pendidikan. Teori belajar konstruktivisme berpandangan bahwa siswa

belajar menemukan dan membangun sendiri pengetahuan di dalam

pikirannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Menurut

Slavin dalam Trianto (2014: 29) teori belajar konstruktivis berkembang

dari kerja Piaget, Vygotsky, teori pemrosesan informasi dan teori

psikologi kogitif yang lain, seperti teori Bruner. Teori ini, guru bertugas

untuk membantu siswa mencapai pemahaman dengan syarat harus ada

kemauan dan niat dari diri siswa tersebut untuk belajar.

Belajar berdasarkan pengalaman memang lebih bermakna bagi

siswa, karena mereka mengalami sendiri apa yang terjadi sehingga

pembelajaran bukan saja berada di dunia khayal atau rekayasa. Hal ini
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sejalan dengan pandangan Sumiati & Asra (2009: 15) teori belajar

konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah proses

mengkontruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialami siswa

sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar

konstruktivisme merupakan teori belajar yang membantu siswa untuk

mandiri. Siswa diajarkan untuk menemukan dan menerapakan ide pikiran

mereka sediri. Guru hanya bertugas membantu dan membimbing siswa

mencapai pemahaman yang dibangun oleh siswa.

b) Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Pengalaman langsung, lingkungan dan keadaan berperan sangat

penting dalam perkembangan pemahaman dan kondisi psikologis

seseorang. Teori Piaget berpandangan bahwa setiap individu dari lahir

sampai tumbuh dewasa mengalami empat tingkat perkembangan

kognitif, yaitu sensorimotor (0 - 2 tahun), pra-operasional (2 – 7 tahun),

operasi konkret (7 – 11 tahun), operasi formal (11 tahun – dewasa).

Menurut Piaget dalam Trianto (2014: 31) perkembangan kogitif sebagian

besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif

berinteraksi dengan lingkungannya. Orang tua harus tanggap terhadap

perkembangan fisik maupun psikis anak. Seorang guru harus dapat

memahami kondisi siswa, hal ini sangat penting sekali mengingat

tahapan perkembangan kognitif siswa sangat berpengaruh terhadap daya

tangkap pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini sesuai

dengan pendapat Komalasari (2010:20) teori perkembangan kognitif
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berpandangan bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan

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

ini bersifat hirarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan

seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada diluar tahap

kognitifnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa teori perkembangan kognitif Piaget merupakan teori yang

mengedepankan kondisi psikis, belajar sesuai dengan tahap-tahap

perkembangan kognitif anak.

c) Teori Penemuan Jerome Bruner

Belajar menemukan sendiri akan lebih bermakna bagi siswa

karena proses-proses untuk menemukan itu akan terekam dalam memori

langsung sehingga proses tersebut akan menjadi pengalaman yang tak

terlupakan. Seorang guru harus kreatif membantu siswa untuk dapat

membangun sendiri pengetahuan mereka sehingga guru tidak selalu

menceramahi mereka tetapi memberikan kesempatan kepada siswanya

untuk berkembang. Menurut Bruner dalam Trianto (2014: 38) belajar

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh

manusia dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori

penemuan J.Bruner merupakan teori yang mengajarkan agar siswa dapat

menemukan sendiri pengetahuan agar memberikan hasil belajar yang

paling baik dan bermakna.

Teori-teori belajar di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar

adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian
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kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode

pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas.

2. Pembelajaran Tematik Terpadu

a. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang

Standar Isi disebutkan pada bagian struktur kurikulum SD/MI bahwa

pembelajaran pada kelas I sampai kelas III dilaksanakan melalui

pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV sampai kelas VI

dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Istilah pembelajaran

tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehinggga

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006:

5).

Istilah model pembelajaran terpadu sebagai konsep sering

dipersamakan dengan integrated teaching and learning, integrated

curriculum approach, a coherent curriculum approach. Jadi berdasarkan

istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir dari pola

pendekatan kurikulum yang terpadu (integrated curriculum approach).

(Trianto, 2011: 147).

Tingkah laku yang diterapkan adalah integrasi atau behavior is

the better integrated.  Terjadi karena pengalaman-penglaman dalam

situasi tertentu, bukan karena kecenderungan alami atau kematangan

kondisi temporer. Sehingga perubahan tingkah laku bersifat permanen
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dan bertaliandengan situasi tertentu. Hilgard & Bower, (1977:77) yang

dikutip oleh Loeloek dan Sofan (2013:13).

Fogarty (1983: 76) The integrated curricular model represents a

croos disciplinary approach similar to the shared model. The

integrated model blends the four major disciplines by setting curricular

priorities in each and finding the overlapping skill, concepts, and

attitudes in all four.  Kurikulum terpadu merupakan pendekatan lintas

displin ilmu, mirip dengan model bersama. Pembelajaran terintegrasi

menetapkan empat displin ilmu dengan menetapkan kurikulum

dimasing-masing displin ilmu tersebut dan menemukan kesamaan

keterampilan, konsep serta sikap dari keempat displin ilmu tersebut.

Beberapa model pembelajaran terpadu adalah the fragmented

model, the connected model, the nested model, the webbed model dan

berbagai model lainnya. Pembelajaran terpadu model webbed adalah

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik.

Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema

tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antar guru dan siswa,

tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema

tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan

memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Trianto (2011:

115).

Model web biasanya menggunakan pendekatan tematik untuk

memadukan materi pelajaran. Rusman (2015: 140) Model pembelajaran

tematik terpadu adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan
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pendekatan tematik yang melibatkan beberapa muatan mata pelajaran

untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Tema

besar seperti perubahan, budaya, penemuan, lingkungan, interaksi,

kekuatan, sistem, waktu dan pekerjaan menyediakan peluang besar bagi

guru dari berbagai disiplin ilmu untuk menemukan topik, konsep dan

ketrampilan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah model pembelajaran

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada

siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik ini,

siswa akan memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui

pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep

lain yang sudah mereka pahami.

Pembelajaran pada abad 21 harus dikembangkan dengan

menggunakan desain pembelajaran yang tepat, yang berkaitan dengan

ciri informasi, pembelajaran yang harus dikembangkan adalah

pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari

tahu, bukan pembelajaran yang memberi tahu peserta didik.

Pembelajaran yang mendorong peserta didik mencari tahu merupakan

pembelajaran aktif dan konstruktif. Melalui desain pembelajaran ini,

siswa dibiasakan untuk membangun pengetahuannya sendiri

berdasarkan konteks nyata yang bermakna bagi dirinya berupa

pembiasaan diri untuk beraktivitas melakukan penelitia, pengamatan,
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eksperimen, observasi, maupun melakukan aktifitas pengumpulan

informasi dari berbagai sumber  melalui kegiatan wawancara atau

kegiatan sejenisnya. Pembelajaran berbasis saintifik inilah yang

menjadi ruh bagi pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013.

b. Landasan Pembelajaran Tematik

Teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget dalam Prastowo

(2014: 84) diuraikan bahwa tahapan perkembangan intelektual anak

meliputi sensori motor, pra operasional, operasional konkret dan

operasional formal. Siswa sekolah dasar berada pada tahapan

operasional konkret sehingga proses pembelajaran hendaknya

disesuaikan dengan karakteristik dan ciri perkembangan anak pada

tahap ini. Para pakar psikologi menguraikan bahwa perkembangan

siswa SD terutama pada kelas-kelas awal masih bersifat holistik dan

terpadu, oleh karena itu pembelajaran perlu dirancang secara terpadu

dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran.

Menurut Trianto (2011: 101-106), pembelajaran tematik

berangkat dari tiga (3) landasan yaitu landasan filosofis, landasan

psikologis dan landasan yuridis. Berbeda dengan Rusman yang dikutip

oleh Prastowo (2014: 73) gagasan tentang model pembelajaran tematik

lahir sudah cukup lama, yaitu semenjak munculnya tokoh filsafat

progresivisme Jhon Dewey. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran

tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat modern, yaitu

progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme.
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Ada enam prinsip aliran progresivisme yang menjadi landasan

dalam proses pendidik, sebagimana diungkapkan George R. Knight

(2007: 148-156), sebagai berikut: pertama proses pendidikan

menemukan asal muasal dan tujuannya pada anak, kedua para siswa

adalah aktif bukan pasif, ketiga peran guru adalah sebagai penasehat,

pembimbing, dan pemandu, keempat sekolah adalah dunia kecil atau

miniature masyarakat besar, aktifitas diruang kelas memfokuskan pada

pemecahan masalah, dan keenam atmosfer sekolah harus kooperatif dan

demokratis. Sementara itu aliran konstruktivisme melihat pengalaman

langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran humanism

melihat siswa dari segi keunikan dan kekhasan, potensi, dan motivasi

yang dimiliki.

Berbagai penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik dilandasi oleh 3

landasan dan 3 aliran filsafat modern, tiga landasan yang dimaksud

adalah filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis, sementara

tiga aliran filsafat yang dimaksud adalah aliran progresivisme,

konstruktivisme, dan humanisme.  Aliran konstruktivisme merupakan

aliran yang sesuai dengan pembelajaran dalam kurikulum 2013,

Pembelajaran yang mendorong peserta didik mencari tahu merupakan

pembelajaran aktif dan konstruktif. Melalui desain pembelajaran ini,

siswa dibiasakan untuk membangun pengetahuannya sendiri

berdasarkan konteks nyata yang bermakna bagi dirinya berupa

pembiasaan diri untuk beraktivitas melakukan penelitian, pengamatan,
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eksperimen, observasi, maupun melakukan aktivitas pengumpulan

informasi dari berbagai sumber  melalui kegiatan wawancara atau

kegiatan sejenisnya.

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik juga mengadopsi prinsip pembelajaran

PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Ada beberapa pendapat tentang karakteristik dari pembelajaran tematik,

Menurut Depdiknas (2006: 6), pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri

atau karakteristik sebagai berikut.

1) Berpusat pada siswa, proses pembelajaran yang dilakukan harus

menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas atau subyek belajar,

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator.

2) Memberikan pengalaman langsung kepada siswa, dengan

pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada suatu yang nayat

(konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak.

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, mengingat tema

dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan

maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus

pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang

paling dekat berkaitan dengan lingkungan siswa.

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu

proses pembelajaran, dengan demikian siswa mampu memahami

konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk
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membantu siswa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

dalam kehidupan sehari-hari.

5) Bersifat fleksibel, pembelajaran tematik bersifat fleksibel dimana

guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan

mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan

siswa dan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada.

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu

pembelajaran aktif, reatif, efektif dan menyenangkan.

Hal tersebut sependapat dengan Khaerudin (2007: 205) bahwa

pembelajaran tematik memiliki enam ciri, yaitu berpusat pada siswa,

memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata

pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata

pelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil pembelajaran dapat

dikembangkan sesuai minat dan kebutuhan siswa. Mamat dalam

Prastowo (2014:99) menyimpulkan tentang karakteristik pembelajaran

tematik terpadu adalah adanya efisiensi, pembelajaran kontestual

tertumpu pada masalah-masalah yang nyata.

Berbagai pendapat tentang karakteristik pembelajaran tematik,

maka peneliti berpendapat bahwa karakteristik pembelajaran tematik

adalah ciri dari suatu model pembelajaran yang terdiri atas terdapat

keterkaiatan antar setiap mata pelajaran, pelajaran otentik yang

mengedepankan pengalaman secara langsung, berpusat pada siswa
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(student centre), dan pembelajaran yang fleksibel yang ditentukan

berdasarkan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya.

Pengalaman secara langsung merupakan kunci dari karakteristik

pembelajaran tematik, melalui penerapannya terhadap kehidupan

sehari-hari yang dikombinasikan dalam pembelajaran, akan

memudahkan siswa dalam memahami setiap materi pembelajaran.

Tema merupakan prinsip yang dikedepankan dalam pembelajaran

tematik.

d. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik

Sebagai bagian dari pembelajaran terpadu, maka pembelajaran

tematik terpadu memilki prinsip pembelajaran, menurut Mamat (2005:

14-15) ada sembilan prinsip yang mendasari pembelajaran tematik

terpadu, yaitu: pertama terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat

kontekstual, kedua memiliki tema sebagai alat pemersatu mata

pelajaran, ketiga menggunakan perinsip belajar (joyful learning),

keempat pembelajaran memberikan pengalaman langsung kepada

siswa, kelima, menanamkan konsep dari beberapa mata pelajaran,

keenam pemisahan antarmata pelajaran sulit dilakukan, ketujuh

pembelajaran dapat dilakukan dan dikembangkan sesuai minat,

kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kedelapan fleksibel,

kesembilan penggunaan variasi dalam pembelajaran.

Berbeda dengan Mamat, Trianto (2013:154-156) berpendapat

bahwa prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan

menjadi beberapa prinsip yakni prinsip penggalian tema, prinsip
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pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi dan prinsip reaksi.  Prinsip

penggalian tema merupan prinsip yang utama dalam pembelajaran

tematik, oleh karena itu tema-tema dalam pembelajaran tematik

hendaknya memperhatian beberapa syarat berikut: tema hendaknya

tidak terlalu luas, tema harus bermakna dan disesuaikan dengan tingkat

perkembangan psikologis dan mewadahi sebagian besar minat anak,

tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa

autentik, guru hendaknya jangan menjadi single actor yang

mendominasi pembicaraan dalam pembelajaran, Pemberian tanggung

jawab individu dan kelompok harus jelas, memberikan kesempatan

kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri (self evaluation), guru

harus mampu bereaksi terhadap aksi siswa dalam setiap peristiwa.

Prinsip yang kedua adalah prinsip pengelolaan pembelajaran, guru

harus dapat menempatkan diri dalam keseluruhan proses proses

pembelajaran, ketiga adalah prinsip evaluasi, dalam prinsip evaluasi

guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat

mengvaluasi dirinya sendiri dalam kemampuan pencapaian

pembelajaran, dan yang keempat adalah prinsip reaksi, maksudnya

adalah dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi perilaku

secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.

Melalui penjabaran diatas tentang prinsip-prinsip pembelajaran

tematik terpadu, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pembelajaran

tematik terpadu merupakan poin-poin yang harus ada dalam

pembelajaran tematik,  poin tersebut adalah dalam pembelajaran
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tersebut dibuat per tema dengan mengacu karakteristik peserta didik

dan dilaksanakan secara integrasi antara tema satu dengan tema

lainnya maupun anatara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran

lainnya, dengan demikian akan  terjadi  keterpaduan yang seimbang

sehingga menghasilkan siswa yang memiliki sikap, keterampilan, dan

multipengetahuan yang memadai. Guru dituntut menjadi pengelola

pembelajaran yang baik, mampu memberikan pengalaman

pembelajaran kepada siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan.

e. Keunggulan Model Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik sebagai bagian dari pembelajaran terpadu

memiliki banyak keuntungan yang dapat dicapai menurut Trianto

(2011: 153).

1) Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tertentu.

2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan

berbagai kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang

sama.

3) Pemahaman materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa.

5) Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena materi

disajikan dalam konteks tema yang jelas.

6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam

situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu

mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain.



23

7) Guru dapat menghemat waktu, sebab mata pelajaran yang disajikan

secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan dalam

dua atau tiga pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan materi.

Departemen Pendidikan dan Kebudayan (1996) menguraikan

bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa

keuntungan yakni.

a. Pengalaman dan kegiatan belajar anak relevan dengan tingkat

perkembangannya.

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

c. Kegiatan belajar bermakna bagi anak, sehingga hasilnya dapat

bertahan lama.

d. Ketrampilan berpikir anak berkembang dalam proses pembelajaran

terpadu.

e. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan

anak.

f. Ketrampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran

terpadu. Ketrampilan sosial ini antara lain: kerja sama, komunikasi,

dan mau mendengarkan pendapat orang lain.

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran tematik juga memiliki

keterbatasan. Menurut Puskur Balitbang Diknas (2002: 9), beberapa

keterbatasan pembelajaran tematis antara lain adapat ditinjau dari

beberapa aspek yakni aspek guru, siswa, sarana dan sumber

pembelajaran, kurikulum, penilaian dan aspek suasana pembelajaran.
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Memiliki keterampilan yang tinggi, serta tidak setiap guru mampu

mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam

mata pelajaran secara tepat merupakan contoh keterbatasan dari aspek

guru.

3. Pengertian Discovery

Proses menemukan pengetahuan baru dan bermakna, pembelajaran

tidak bisa dilakukan tanpa adanya aktivitas ‘melakukan’ secara langsung. Di

sini, keterlibatan langsung siswa bisa meliputi kerja otak dan kerja tangan.

Abruscato & DeRosa (2010: 42) mengungkapkan bahwa.

“Discovery Simply means coming to know something you didn.t
know before. Discovery happens when a child uncovers new information
or gleans new insight about how to approach a problem or task and then
completes the tas kor solves the problem on hero r his own. It is an
individual and personal experience. Classroom don’t Discovery;
individual children do”

Sebagai bagian dari proses, Trowbridge and Bybee (1986, dikutip
Abruscato & DeRosa, 2010: 42), menyatakan bahwa; Satu hal yang lebih
penting dari penemuan pengetahuan baru, pembelajaran discovery adalah
berusaha memperoleh cara baru untuk mencari jawaban. Makna dari
discovery itu sendiri adalah mengetahui sesuatu setelah sebelumnya tidak
mengetahui. Discovery mencari penjelasan berdasarkan pengamatan dan
deskripsi. Discovery dan inquiry merupakan dua hal yang sangat terkait;
meskipun demikian, keduanya berbeda. Discovery terjadi saat seseorang
terlibat dalam sebagian besar proses penggunaan proses mental untuk
menemukan (Discovery) konsep atau prinsip.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa discovery

merupakan proses mental yang dilakukan siswa melalui berpikir dan berbuat

dalam menempukan konsep atau prinsip. Pembelajaran ini harus secara jelas

dibimbing oleh guru.

Pendekatan pembelajaran Tematik di SD menerapkan pendekatan

belajar penemuan “discovery learning” yaitu siswa lebih aktif  bekerja atau
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melakukan kegiatan untuk menemukan konsep, guru sebagai fasilitator atau

pembimbing sehingga siswa tidak hanya mengenal produk tematik, tetapi

juga belajar proses menemukan, yang diakhirnya menumbuhkan sikap

ilmiah, seperti cermat atau teliti, jujur berdasarkan fakta dan mampu berfikir

rasional.

4. Konsep Discovery Learning

Setelah seorang guru memiliki pengetahuan tentang konsep tematik

yang sesuai dengan konteks keilmuannya, maka tahapan selanjutnya adalah

menyusun rencana pembelajaran. Sebagai pembelajaran yang

mengedepankan proses berpikir dalam mencapai pengetahuan, pembelajaran

tematik tidak bisa dilepaskan dari konsep belajar yang menggunakan

strategi discovery-learning. Terutama untuk siswa yang masih menuntut

ilmu di sekolah dasar. Keterampilan proses akan menjembatani dan melatih

siswa untuk membiasakan berpikir logis dan sistematis.

Teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang

terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya,

tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner,

bahwa “discovery learning can be defined as the learning that takes place

when the student is not presented with subject matter in the final form, but

rather is required to organize it him self” Lefancois dalam Emetembun

(1986:103), Yang menjadikan dasar ide Bruner dalam Dalyono (1996:41)

adalah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan

aktif dalam belajar di kelas. Bruner memakai metode yang disebutnya
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discovery learning, dimana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari

dengan suatu bentuk akhir.

Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan

hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu

kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu terlibat,

terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa

konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi,

pengukuran, prediksi, penentuan. Proses tersebut disebut cognitive process

sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilatig

conceps and principles in the mind Sund dalam Hamalik (2001:219).

Metode belajar discovery learning mempunyai prinsip yang sama

dengan inkuiri (inquiry) dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang

prinsipil pada ketiga istilah ini, pada discovery learning lebih menekankan

pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.

Perbedaannya dengan discovery adalah bahwa pada discovery masalah yang

diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru,

sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa

harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk

mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses

penelitian, sedangkan problem solving lebih memberi tekanan pada

kemampuan menyelesaikan masalah. Sesungguhnya metode discovery

learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep,

yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Teori Bruner (1966:10-

11) tentang kategorisasi yang nampak dalam discovery, bahwa discovery
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adalah pembentukan kategori-kategori. Pembentukan kategori-kategori dan

sistem-sistem dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas &

difference) yang terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-kejadian

(events).

Konsep dasar menurut Bruner (1966:18), suatu konsep atau kategorisasi

memiliki lima unsur. Siswa dikatakan memahami suatu konsep apabila

mengetahui semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) Nama, 2) Contoh-

contoh baik yang positif maupun yang negatif, 3) Karakteristik, baik yang

pokok maupun tidak, 4) Rentangan karakteristik, 5) Kaidah (Budiningsih,

2005:43). Bruner menjelaskan bahwa pembentukan konsep merupakan dua

kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berfikir yang

berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori meliputi mengidentifikasi dan

menempatkan contoh-contoh (obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa) ke

dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. Dalam proses

belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang

proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada

tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery learning

environment, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi,

penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip

dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa

dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif.

image_thumb untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus

berdasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat
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perkembangan kognitif siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk

memfasilitasi kemampuan siswa dalam berfikir (merepresentasikan apa

yang dipahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Teori Bruner (1966:10-11) perkembangan kognitif seseorang terjadi

melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, yaitu:

enactiv, iconic, dan symbolic. Tahap enaktiv, seseorang melakukan

aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya,

artinya, dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan

motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya.

Tahap iconic, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui

gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia

sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan

perbandingan (komparasi). Tahap symbolic, seseorang telah mampu

memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi

oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia

sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika,

dan sebagainya. Akhirnya yang menjadi tujuan dalam strategi discovery

learning menurut Bruner adalah hendaklah guru memberikan kesempatan

kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientist,

historin, atau ahli matematika. Melalui kegiatan tersebut siswa akan

menguasainya, menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi

dirinya.

Karakteristik yang paling jelas mengenai discovery sebagai strategi

mengajar ialah bahwa sesudah tingkat-tingkat inisial (pemulaan) mengajar,
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bimbingan guru hendaklah lebih berkurang dari pada strategi-strategi

mengajar lainnya. Hal ini tak berarti bahwa guru menghentikan untuk

memberikan suatu bimbingan setelah problema disajikan kepada pelajar.

Bimbingan yang diberikan tidak hanya dikurangi direktifnya melainkan

pelajar diberi responsibilitas yang lebih besar untuk belajar sendiri.

Metode discovery adalah metode penemuan, merupakan metode yang

lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembalajaran berbasis

discovery lebih mengutamakan proses dari pada hasil belajar. Ada beberapa

langkah dalam  metode discovery yaitu (1) Adanya masalah yang akan

dipecahkan, (2) Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, (3)

Konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh siswa melalui kegiatan

tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas, (4) Harus tersedia alat

dan bahan yang diperlukan, (5)  Susunan kelas diatur sedemikian rupa

sehingga memudahkan terlibatnya arus  bebas pikiran siswa dalam proses

pembelajaran, (6) Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengumpulkan data, (7) Guru harus memberikan jawaban dengan cepat dan

tepat dengan data dan informasi yang diperlukan siswa, Mulyasa (2007:

110). Pada pembelajaran discovery bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk

jadi, tetapi dalam bentuk setengah jadi atau bahkan seperempat jadi, bahan

ajar disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau

masalah-masalah yang harus dipecahkan. Pembelajaran discovery jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan  tersebut tidak hanya satu, atau ada

kemungkinan jawaban yang diberikan masih berupa hipotesis yang perlu

pembuktian.
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Beberapa kelebihan metode discovery dibandingkan dengan metode

menerima yaitu. (1) Dalam penyampaian bahan, metode discovery

menggunakan kegiatan dan pengalaman-pengalaman langsung dan kongkrit.

Kegiatan dan pengalaman demikian lebih menarik perhatian siswa, dan

memungkinkan pembentukan konsep konsep abstrak yang mempunyai

makna, (2) Metode belajar discovery lebih realistis dan punya makna, sebab

siswa bekerja langsung dengan contoh-contoh nyata. Siswa langsung

mengaplikasikan kemampuannya, (3) Metode belajar discovery merupakan

suatu model belajar pemecahan masalah. Para siswa belajar langsung

menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah pemecahan masalah, (4)

Transfer tidak dinantikan sampai kegiatan lain, tetapi langsung dilakukan,

sebab metode discovery berisi sejumlah transfer dan (5) Metode discovery

banyak memberikan kesempatan bagi keterlibatkan siswa dalam proses

pembelajaran, kegiatan demikian akan banyak membangkitkan motivasi

belajar, sebab proses pembelajaran akan disesuaikan dengan minat dan

kebutuhan siswa Sukmadinata (2005: 184). Apabila ditinjau dari katanya,

discover berarti menemukan, sedang discovery adalah penemuan. Kaitannya

dengan pendidikan, Oemar Hamalik menyatakan bahwa discovery adalah

proses pembelajaran yang menitik beratkan pada mental intelektual para

siswa dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga

menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di

lapangan.

Proses belajar menurut Siregar di dalam buku Mohammad (2012)

discovery adalah proses pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru
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dalam kegiata belajar mengajar. Pemahaman Mulyasa tentang pengertian

discovery merupakan penerapan yang menjadikan siswa tidak hanya

dituntut untuk menemukan sesuatu atau mendapatkan pengalaman baru

berkaitan efektivitas pembelajaran melainkan menyangkut kemampuan

dalam memecahkan persoalan dengan cermat dan sistematis.

Kegiatan belajar menurut Majid (2012:136-137) metode apapun yang

digunakan oleh pendidik atau guru dalam proses pembelajaran, yang perlu

diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip.

Pertama,harus berpusat kepada peserta didik. Guru harus memandang

peserta didik sebagai sesuatu yang unik, tidak ada dua orang siswa yang

sama, sekalipun mereka kembar. Gaya belajar anakpun harus diperhatikan.

Kedua, belajar dengan melakukan. Supaya proses belajar itu

menyenangkan, guru harus menyediakan kesempatan kepada siswa untuk

melakukan apa yang dipelajarinya, sehingga ia memperoleh pengalaman

nyata.

Ketiga, mengembangkan kemampuan sosial. Proses pembelajaran dan

pendidikan selain sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan, juga

sebagai sarana untuk berinteraksi sosial.

Keempat, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Proses

pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin tahu

siswa, juga mampu memompa daya imajinatif siswa untuk berfikir kritis dan

kreatif.

Kelima, mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan

masalah. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh guru
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bagaimana merangsang kreativitas dan daya imajinasi siswa untuk

menemukan jawaban terhadap setiap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan di atas dapat di

fahami bahwa metode discovery adalah metode yang bertujuan agar siswa

dapat menemukan sendiri jawaban atau masalah sekaligus menguji pemahan

siswa dari pengalaman. Melalui discovery learning siswa menjadi lebih

mandiri dan kratif, mendidik siswa menjadi lebih baik dalam bersosialisa

dengan rekan-rekannya. Siswa dilatih menjadi lebih mampu

mengembangkan imajinasi serta pola pikirnya.

5. Langkah-langkah Metode Discovery

Berikut ini langkah-langkah persiapan Strategi discovery learning di kelas.

a) Menentukan tujuan pembelajaran.

b) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat,

gaya belajar, dan sebagainya)

c) Memilih materi pelajaran.

d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari

contoh-contoh generalisasi).

e) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh,

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa.

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

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

simbolik.

g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.
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Prosedur aplikasi strategi discovery learning menurut Syah (2004:244)

dalam mengaplikasikan strategi discovery learning di kelas, ada beberapa

prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara

umum sebagai berikut.

(a) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak

memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.

Disamping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang

mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini

berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat

mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

(b) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutya adalah guru memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban

sementara atas pertanyaan masalah) memberikan kesempatan siswa untuk

mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi,

merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka

terbiasa untuk menemukan suatu masalah.
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(c) Data collection (pengumpulan data).

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis Syah (2004:244). Tahap

ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar

tidaknya hipotesis, dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca

literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji

coba sendiri dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa

belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja

siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

(d) Data processing (pengolahan data)

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik

melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan, dan

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu

dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu Djamarah (2002:22). Data processing disebut juga dengan

pengkodean coding/kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan

konsep dan generalisasi. Generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan

pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu

mendapat pembuktian secara logis.
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(e). Verification (pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing, Syah

(2004:244). Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi

yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu

kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

(f). Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk

semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil

verifikasi, Syah (2004:244). Berdasarkan hasil verifikasi maka

dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah

menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi

yang menekankan pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan

kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman

seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari

pengalaman-pengalaman adanya masalah yang akan dipecahkan.

Proses mengaplikasikan metode discovery learning guru berperan

sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing

dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan Sardiman

(2005:145). Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar

yang teacher oriented menjadi student oriented.
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Setiap metode yang diterapkan pasti memerlukan analisis persoalan

mengenai topik pembahasan yang sedang diperbincangkan. Sesuai dengan

tingkat kemampuan kognitif siswa. Siswa dapat memahami pembelajaran

discovery tidak sekedar berbekal kemampuan fisik saja yang dibutuhkan,

akan tetapi juga tingkat pengetahuan para siswa terhadap materi yang

disajikan. Tingkat pengetahuan mereka dalam memahami pelajaran, pada

gilirannya menjadi langkah primordial dalam pelaksanaan discovery secara

komprehensif.

Konsep atau prinsip yang ditemukan harus ditulis secara jelas. Setiap

persoalan yang disajikan dalam penerapan metode discovery, semestinya

diupayakan dalam kerangka yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar penerapan

metode discovery dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan kita dan harus

tersedia alat atau bahan yang diperlukan

Penerapan discovery yang diterapkan diberbagai sekolah, pada dasarnya

membutuhkan alat atau bahan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan anak

didik. Alat atau bahan tersebut bisa berupa media pembelajaran yang

berbentuk audio visual atau media yang lainnya. Alat dan bahan yang

digunakan bertujuan untuk mempermudah pemahaman mereka dalam

mengaplikasikan setiap metode pembelajaran yang diterapakan dalam

proses pembelajaran.Suasana kelas harus diatur sedemikian rupa. Suasana

kelas yang mendukung akan mempermudah keterlibatan arus berfikir siswa

dalam kegiatan belajar mengajar.

Guru memberikan kesempatan siswa untuk mengumpulkan data.

Langkah ini sangat penting bagi proses pengetahuan siswa dalam menerima
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materi pelajaran yang diberikan oleh guru, dengan begitu kesempatan

mereka untuk mengumpulkan data akan semakin mempermudah

pemahaman pembelajaran dengan metode discovery, karena secara faktual

mereka akan memperoleh pengetahuan baru.

Pengetahuan dapat memberikan jawaban secara tepat sesuai dengan

data yang diperlukan siswa. Mereka yang mampu menerapkan pembelajaran

menggunakan metode discovery, berarti telah menguasai aspek kognitif

secara matang, sehingga akan mampu menerapkannya dalam kehidupan

nyata.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode

discovery learning sangat efisien untuk digunakan dalam pembelajaran

karena lebih mudah meningkatkan pemahaman siswa. Membimbing

kemandirian siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan konsep

pembelajaran yang menarik bagi siswa.

6. Kelebihan dan Kelemahan Metode Discovery

a. Kelebihan metode discovery learning adalah sebagai berikut.

1) Dalam penyampai bahan metode discovery digunakan kegiatan dan

pengalaman langsung. Kegiatan dan pengalaman tersebut akan lebih

menarik perhatian anak didik kemungkinan pembentukan konsep-

konsep abstrak yang mempunyai makna.

2) Metode discovery lebih realistik dan mempunyai makna sebab, para

siswa dapat bekerja langsung dengan contoh-contoh nyata. Mereka

langsung menerapkan berbagai bahan uji coba yang diberikan guru,
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sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuan intelektual

yang dimiliki.

3) Metode dicovery merupakan suatu metode pemecahan masalah. Para

siswa langsung menerapkan prinsip dan langkah awal dalam

pemecahan masalah. Melalui metode ini, mereka mempuanyai

peluang untuk beajar lebih intens dalam memecahkan masalah,

sehingga dapat berguna dalam menghadapi kehidupan di kemudian

hari.

4) Dengan sejumlah transfer secara langsung, maka kegiatan

pembelajaran menggunakan metode discovery akan lebih mudah

diserap oleh anak didik dalam memahami kondisi tertentu yang

berkenaan dengan aktivitas pembelajaran.

5) Metode discovery banyak memberikan kesempatan bagi para siswa

untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Kegiatan demikian

akan banyak membangkitkan motivasi belajar, karena disesuaikan

dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri.

6) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan

kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara

belajarnya.

7) Pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan

ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer

8) Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa

menyelidiki dan berhasil.
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9) Strategi ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan

sesuai dengan kecepatannya sendiri.

10) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

11) Strategi ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya.

karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.

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

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak

sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.

13) Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena

mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

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

15) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi

proses belajar yang baru.

16) Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.

17) Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.

18) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik.

19) Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang,

20) Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada

pembentukan manusia seutuhnya.

21) Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa.

22) Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis

sumber belajar.

23) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.
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b. Kelemahan metode discovery adalah sebagai berikut.

1) Berkenaan dengan waktu. Belajar mengejar menggunakan metode

discovery membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan

metode langsung hal ini disebabkan untuk bisa memahami strategi

ini, dibutuhkan tahapan-tahapan yang panjang dan kemampuan

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

2) Bagi siswa yang berusia muda, kemampuan berfikir rasional mereka

masih terbatas. Pembelajaran discovery sering mereka menggunakan

empirisnya yang sangat subjektif untuk memperkuat pelaksanan

perkonsepnya. Hal ini disebabkan usia mereka yang muda masih

membutuhkan kematangan dalam berfikir rasional mengenai suatu

konsep atau teori. Kemampuan berfikir rasional dapat mempermudah

pemahan discovery yang memerlukan kemampuan intelektualnya.

3) Kesukarannya dalam menggunakan faktor subjektivitas ini

menimbulkan kesukara dalam memahami suatu persoalan yang

berkenan dengan pengajaran metode discovery.

4) Faktor kebudayaan dan kebiasaan. Pembelajaran mengguankan

metode discovery menuntut kemandirian, kepercayaan kepada diri

sendiri, dan kebiasaan bertindak sebagai subjek. Tuntutan terhadap

pembelajaran metode discovery, sesungguhnya membutuhkan

kebiasaan yang sesuai dengan kondisi siswa. Tuntutan-tuntutan

tersebut, setidaknya akan memberikan keterpaksaan yang tidak biasa

dilakukan keterpaksaan yang tidak biasa dilakukan dengan
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mengguankan sebuah aktivitas yang biasa dalam proses

pembelajaran.

Berdasarkan penjelaan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa

kelemahan dan kelebihan dari metode discovery learning yaitu dengan

menggunakan metode discovery learning menjadi lebih mudah untuk diserap

oleh siswa dalam memahami kondisi tertentu yang berkenaan dengan aktivitas

pembelajaran. Metode discovery learning banyak memberikan kesempatan bagi

para siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar.

7. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

a. Pengertian Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

LKS adalah lembar yang berisi materi pokok kegiatan yang harus

dikerjakan oleh siswa. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar

kegiatan. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas

kompetensi dasar yang akan dicapai. Depdiknas (2008;18). Trianto (2008 : 148)

mendefinisikan bahwa LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk

melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah. Menurut pengertian

di atas maka LKS berwujud lembaran berisi tugas–tugas guru kepada siswa yang

disesuaikan dengan kompetensi dasar dan dengan tujuan pemebelajaran yang

ingin dicapai. Atau dapat dikatakan juga bahwa LKS adalah panduan kegiatan

siswa untuk mempermudah siswa dalam pelaksanaan kegiata pembelajaran.

LKS menurut Prastowo dalam Lestari  (2013: 6) adalah materi ajar yang

sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar

tersebut secara mandiri, dalam LKS tersebut siswa akan mendapatkan materi,



42

ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, siswa dapat menemukan

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan dan pada saat

yang bersamaan siswa diberikan materi serta tugas yang berkaitan dengan materi

yang diberikan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai LKS di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa LKS merupakan bahan ajar yang berisi tugas-tugas dari guru

untuk siswa yang dapat mempermudah proses pembelajaran.

b. Tujuan Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

1) Mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.

2) Membantu siswa mengembangakan konsep.

3) Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan ketrampilan

proses.

4) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan

pembelajaran.

5) Membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis.

6) Membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari

melalui kegiata pembelajaran Achmadi (1996:35)

Berdasarkan beberapa tujuan LKS di atas maka diperoleh kesimpulan

bahwa LKS dapat mempermudah guru dan siswa dalam pelaksanaan proses

pembelajaran supaya lebih efektif, sehingga siswa mampu mengembangkan

konsep secara mudah.



43

c. Keunggulan Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

1) Memberikan pengalaman konkrit bagi siswa.

2) Membantu variasi belajar.

3) Membangkitkan minat siswa.

4) Meningkatkan retensi belajar mengajar.

5) Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan keunggulan LKS yang telah dijelaskan di atas maka diperoleh

kesimpulan bahwa LKS merupakan bahan ajar yang dapat memberikan

kemudahan belajar serta membangkitkan minat siswa dalam belajar.

d. Manfaat Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Beberapa studi membahas tentang manfaat penggunaan LKS bagi siswa.

Lee (2014 : 95) berpendapat bahwa LKS dapat bermanfaat dalam banyak hal

untuk prestasi akademik. Misalnya, sebagai suplemen untuk buku – buku,

untuk memberikan informasi tambahan untuk kelas tertentu, membantu

mengkontruksi pengetahuan siswa dan selain itu LKS akan dapat menarik

minat siswa jika digabungkan dengan metode pengajaran tertentu.

Lembar kegiatan dalam pernyataan Yildirim (2011 : 52) yaitu media atau

alat yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Menurut pendapatnya, dalam

jangka panjang penggunaan LKS dalam berbagai mata pelajaran dapat

menentuka perilaku dan sikap efektif pada siswa. LKS dapat berfungsi dalam

membantu mengkontruksi pengetahuan siswa terlebih lagi jika dipadukan

dengan model pembelajaran tertentu. Selain itu LKS yang dibuat dan dikemas

secara menarik akan lebih membangkitkan minat siswa.
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LKS menurut Prastowo (2014:2015) setidaknya memiliki empat fungsi

sebagai berikut.

1. Sebagai bahan ajar yang biasa meminimalkan peran pendidik, namun lebih

mengaktifkan siswa.

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang

diberikan.

3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat

LKS adalah sebagai sarana yang dapat memberikan informasi tambahan

mengenai materi pelajaran serta dapat membantu mengonstruksi pengetahuan

siswa terlebih jika dipadukan dengan model pembelajaran tertentu.

e. Syarat – syarat Menyusun lembar kegiatan siswa (LKS)

Agar LKS tepat dan akurat, maka harus dipenuhi syarat – syarat sebagai

berikut.

1) Susunan kalimat dan kata–kata diutamakan

2) Sederhana dan mudah dimengerti

3) Singkat dan jelas

4) Istilah baru hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu

Gambar dan ilustrasi hendaknya dapat.

1) Membantu siswa memahami materi.

2) Menunjukkan cara dalam menyusun sebuah pengertian.

3) Membantu siswa berfikir kritis.

4) Menentukan variable yang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran.
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Tata letak hendaknya.

1) Membantu siswa memahami materi dengan menunjukkan urutan kegiatan

secara logis dan sistematis.

2) Menunjukkan bagian–bagian yang sudah diikuti dari awal hingga akhir.

3) Desain harus menarik.

Prosedur Penyususnan LKS.

1) Menentukan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran untuk

dimodivikasi ke bentuk pembelajaran dengan LKS.

2) Menentukan ketrampilan proses tarhadap kompetensi dasar dan tujuan

pembelajaran.

3) Mementukan kegiatan yang harus dilakukan siswa sesuai dengan

kompetensi dasar, indicator dan tujuan pembelajaran.

4) Menentukan alat, bahan, dan sumber belajar

5) Menentukan perolehan hasil sesuai tujuan pembelajaran.

Penyususnan LKS berdasarkan penjelasan Darmojo dan Kaligis (2013 :

15-18), yaitu syarat didaktik, syarat kontruksi dan syarat teknis.

a. Syarat Didaktik

Syarat Didaktik berarti LKS harus mengikuti asas–asas pembelajaran

yang efektif, yaitu sebagai berikut.

(1) Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat

digunakan oleh seluruh siswa yang memiliki kemampuan yang

berbeda.
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(2) Menekankan pada proses untuk menemukan konsep–konsep

sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi siswa untuk mencari

informasi bukan alat pemberi tahu informasi.

(3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan

siswa sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menulis, bereksperimen, praktikum dan lain sebagainya.

(4) Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional,

moral, dan estestika pada diri anak, sehingga tidak hanya

ditunjikkan untuk mengenal fakta–fakta dan konsep

akademiknamun juga kemampuan social dan psikologis.

(5) Menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan

pribadi siswa bukan materi pelajaran.

b. Syarat Konstruksi

Syarat konstruksi adalah syarat–syarat yang berkenaan dengan

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran  dan

kejelasan dalam LKS. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain.

(1) LKS menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan

anak.

(2) LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas.

(3) LKS memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat

kemampuan siswa, artinya dari yang sederhana menuju yang

kompleks.

(4) LKS menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka.
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(5) LKS mengacu pada buku standar alam kemampuan keterbatasan

siswa.

(6) LKS menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada

siswa untuk menulis maupun menggambarkan hal-hal yang ingin

siswa sampaikan.

(7) LKS menggunakan kalimat sederhana dan pendek.

(8) LKS menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.

(9) LKS dapat digunakan untuk anak-anak baik ynag lamban maupun

yang cepat.

(10)LKS memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari itu

sebagai sumber motivasi.

(11) LKS mempuanyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

c. Syarat Teknik

1) Tulisan

Tulisan dalam LKS diharapkan memperhatikan hal-hal berikut.

(a) LKS menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf

lain/romawi.

(b) LKS menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik.

(c) LKS menggunakan minimal 10 kata dalam 10 baris.

(d) LKS menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah

dengan jawaban siswa.

(e) LKS memperbandingkan antara huruf dan gambar dengan serasi.
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2) Gambar

Gambar yang baik adalah menyampaikan pesan secara efektif pada

pengguna LKS Penampilan dibuat menarik.

Bahan ajar LKS menurut Prastowo (2014:208) terdiri atas enam unsur

utama meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok,

informasi pendukung, tugas atau langkah kerja dan penilaian. Jika dilihat dari

formatnya, LKS 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, tugas yang harus

dilakukan dan laporan yang harus dikerjakan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai syarat-syarat LKS,  maka dapat

disimpulkan bahwa sebuah LKS harus memuat beberapa syarat yang harus

dipenuhi agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini kebutuhan

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran yang diutamakan.

8. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Kamel & Mahmoud (2014), yang berjudul “The Effecct of

Using Discovery Learning Stategi in Teaching Grammatical Rules to first

year General Scondary Student on Developing their Achievement and

Metacognitive Skills”. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi

pembelajaran penemuan berhasil dalam membantu merekrut kegiatan dimana

siswa belajar untuk diri mereka sendiri dan menerapkan apa yang ada

disituasi baru untuk mencapai pembelajaran yang efektif.
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Penelitian Kluge (2011) dalam artikelnya yang berjudul “Interaction

Design and Science Discovery Learning in the Future Classroom”. penelitian

ini mencerminkan teori desain interaksi yang berkaitan dengan pembelajaran

penemuan ilmu pengetahuan. Studinya menunjukkan siswa memerlukan

waktu untuk bereksperimen dengan model untuk menggunakannya sebagai

sumber daya dan eksperimen yang membutuhkan beberapa elemen struktur

untuk menjadi produktif.

Penelitian Balim (2009), “The Effect of Discovery Learning on Student

Success and Inquiry Learning Skill”. Penelitian ini ditemukan bahwa prestasi

akademik siswa dalam setiap kelompok sampel setelah menggunakan metode

ini secara signifikan lebih tinggi dari pada sebelum menggunakan.

Penelitian Tran (2014), yang berjudul “Discovery Learning with the Help

of the Geogebra Dynamic Geometry Software”. Hasil dari penelitian ini

adalah memberikan sudut pandang pembelajaran penemuan, peran

pembelajaran penemuan dan jenisnya dalam matematika. Guru memberikan

pertanyaan sehingga siswa sendiri membentuk pengetahuan dan guru

mengajar melalui tindakan penemuan.

Penelitian yang dilakukan Nurisalfah (2015), menunjukkan bahwa LKS

memiliki validasi yang sangat tinggi, respon guru terhadap aspek kesesuaian

isi, keterbacaan, kontruksi, kemenarikan dan respon siswa terhadap aspek

kemenarikan menunjukkan bahwa LKS mempunyai kepraktisan yang baik.

Keterlaksanaan LKS mempunyai kategori sangat tinggi dan hasil belajar

siswa menunjukan bahwa LKS efektif.
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Penelitian Ertikanto (2014: 3), menunjukkan bahwa pembelajaran

secara inquiri memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan

pembelajaran konvensional diantaranya adalah pembelajaran secara inquiri

mengutamakan proses (Ruiz-Primo dan Furtak, 2007). Proses tersebut

antara lain: proses mengamati, mengumpulkan , mengklasifikasikan,

melakukan eksperimen dan menarik simpulan. Dibanding dengan

pembelajaran secara konvensional, yaitu banyaknya informasi yang besifat

hafalan serta mendengarkan guru menerangkan, ini menyebabkan hasil

belajar sains menjadi rendah. Artinya pernyataan ini sesuai dengan hasil

penelitian yang peneliti lakukan, karena relevan dengan metode yang

dignakan yaitu sama-sama menggunakan metode penemuan. Dari sisi lain

dapat dijelaskan bahwa hasil inovesi LKS ini bersifat ekonomis artinya

dapat diperoleh dan dimiliki oleh siswa tanpa harus terbebani dengan

masalah keuangan karena LKS yang dikembangkan adalah hasil karya guru

sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dkk (2016) menyimpulkan

Pada kelas setelah penggunaan LKS hasil pengembangan didapatkan rasio

perbandingan waktu sebesar 1,30, dan penelitian yang dilakukan

Suhariyanto dkk (2015) menyimpulkan secara rata-rata keseluruhan efisien

penggunaan LKS matematika dengan persentase 72% cukup memadai.

Penelitian Ertikanto (2014:68) menjelaskan bahwa proses

pembelajaran secara inkuiri tidak akan tercapai apabila guru tidak

mempunyai pengetahuan tentang inkuiri, terungkap pula bahwa

pembelajaran secara inkuiri menjadi standar secara internasional yang

harus digunakan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut sesuai dengan
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pernyataan dikembangkannya produk berbasis discovery learning, yaitu

supaya guru lebih memahami tentang discovery learning dalam

pembaharuan mengajar.

Luzviminda J. Achera, Rene R. Belecina, Marc D. Garvida (2013),

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kelompok dipandu. Pendekatan

discovery lebih efektif daripada pendekatan tradisional. 32,61% dari

responden memiliki kinerja matematika rata-rata; 31 dari 46 atau 61,39%

memiliki di bawah tingkat rata-rata kinerja. Semua responden memiliki skor

rata-rata 9,56 yang ditunjukkan di bawah rata-rata kinerja di Matematika

sebelum unit pembelajaran. Setelah penanganan (kelompok dipandu

pendekatan discovery) digunakan dalam kelompok eksperimen, peneliti

diberikan post test. Sebelas (11) dari 46 peserta didik mendapat kinerja

matematika tinggi atau 23,91% dari peserta didik; 23 dari 46 atau 50% dari

peserta didik memiliki atas kinerja matematika rata-rata; 10 46 atau 21,74%

dari peserta didik yang diterima rata-rata kinerja di matematika. Namun, dua

(2) keluar 46 atau 4,35% masih di bawah kinerja matematika rata-rata. Tak

satu pun dari peserta didik yang milik kelompok mencetak rendah dalam

kinerja matematika mereka. Kelompok eksperimen memiliki kinerja

matematika atas rata-rata seperti yang ditunjukkan oleh skor rata-rata 19,11.

Ufuk Toman (2013) Penelitian ini membahas satu fermentasi etil

alkohol masalah biologi dan mempersiapkan surat-surat yang berhubungan

dengan lingkungan pendidikan yang efektif bekerja dilakukan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran penggunaan lembar kerja. Lembar kerja

proses pembangunan para ahli di bidang bahan untuk dikembangkan, empat
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guru dari bekerja di provinsi Trabzon. Kurikulum subjek dan subjek

ditentukan dengan mempertimbangkan perilaku sampel target yang dipilih

sebagai tes prestasi dikembangkan dan Bayburt Pendidikan Fakultas Bayburt

Universitas ilmu pendidikan tentang 28 students bahwa 2 kelas. Kemudian,

wawancara dengan guru, dan hasil tes prestasi memanfaatkan "etil alkohol

fermentasi "Sebuah studi pada daun telah disusun. Pada guru yang sama yang

mempersiapkan koreksi yang diperlukan dibuat dalam draft membahas

penerapan lingkungan belajar. Itu worksheet diterapkan pada contoh di atas

semester musim semi 2012. Siswa Pre-siap untuk sukses dengan

mengembangkan tes diterapkan untuk menguji paralel dan dibandingkan

dengan hasil sebelumnya. Prestasi siswa meningkat dan tentu saja ini sangat

relevan dengan tindakan telah diidentifikasi.

Nagihan Yildirim, Sevil Kurt Alipasa Ayas (2011), Pada akhir penelitian,

ditemukan bahwa siswa kelompok eksperimen lebih sukses daripada

kelompok kontrol. Akibatnya, sejumlah saran yang dibuat tentang

pengembangan lembar kerja kimia dalam konsep sulit.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah Pengembangan Lembar

Kegiatan Siswa Berbasis discovery learning pada pembelajaran tematik tema

6 siswa kelas IV SD N I Bumiharjo. Penerapan metode discovery learning

pada pengembangan LKS ini memberikan dampak positif dalam membentuk

keaktifan siswa. Proses menemukan adalah hal yang baru bagi siswa dalam

mencari jawaban atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kreativitas siswa terasah. Nilai

hasil belajar yang diperoleh siswa setelah menggunakan LKS melalui metode
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discovery learning menjadi semakin meningkat. Penelitian ini menunjukkan

keberhasilan belajar siswa dengan menggunakan LKS melalui metode

discovery learning, serta siswa terlatih menjadi lebih kratif dan mandiri.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang tidak bisa dilepaskan

dari proses dan hasil pada setiap pelaksanaannya. Proses melaksanakan

aktivitas pembelajaran, guru seharusnya mampu mengaktifkan siswa dalam

melakukan inquiry process atau discovery learning hingga siswa menemukan

pengetahuan lewat bimbingan (guided discovery). Karakter siswa yang berada

pada tahap operasional konkrite, membutuhkan benda-benda nyata dalam

proses pembentukan konsep yang dibangun. Oleh karena itu, dalam

pembelajaran yang dilakukan pun berorientasi inquiry discovery di mana siswa

harus aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil survei menunjukkan

bahwa kenyataannya banyak guru yang lupa pada keterkaitan tematik yaitu

proses dan hasil sehingga, pembelajaran di dalam kelas cenderung didominasi

oleh teacher centered. Pembelajaran yang demikian mengakibatkan siswa

menjadi pasif. Kendala yang selama ini dialami para guru adalah ketidaktahuan

mereka terhadap metode pembelajaran tematik modern, tidak adanya alat

peraga, kurangnya biaya pengadaan alat peraga dan kurang lengkapnya alat

peraga. Pembelajaran tematik yang diterima siswa cenderung didapat dari guru,

sehingga kemampuan siswa tidak berkembang jika mereka tidak belajar secara

mandiri. Keberadaan bahan ajar akan menambah wawasan siswa dalam

berpikir kritis, untuk itulah perlu dikembangkannya suatu bahan ajar yang
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dapat membantu siswa agar lebih mudah dalam memahami sebuah materi

pembelajaran.

Bahan ajar di sini adalah LKS yang dikembangkan dengan menggunakan

teknik discovery learning. LKS ini berisi petunjuk-petunjuk dan langkah-

langkah yang harus dilakukan siswa dalam materi yang disajikan oleh guru.

Dikembangkannya LKS ini diharapkan pembelajaran akan berjalan lebih

mudah dan siswa akan lebih termotivasi, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa dan tujuan dari pembelajaran akan

tercapai. Siswa diharapkan mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan

lebih kreatif secara mandiri dalam memecahkan masalah pelajaran, yang dalam

hal ini dikaitkan dengan proses belajar penemuan dengan konteks discovery

learning. LKS akan mampu membantu siswa untuk memahami pelajaran

khususnya pada pelajaran tematik serta mempermudah cara berfikir siswa

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Belajar

menggunakan LKS Berbasis discovery learning ini dapat memacu tujuan

tersebut.

Pengembangan bahan ajar tematik yang berupa LKS ini dirancang sesuai

dengan petunjuk kurikulum yang telah diterapkan pada sekolah tempat peneliti

melakukan penelitian, yaitu mengacu pada kurikulum 13. LKS disusun

berdasarkan KI (Kompetensi inti)/KD (Kompetensi Dasar). Penyususnan bahan

ajar LKS disesuaikan dengan tema atau materi yang akan diajarkan oleh guru

terhadap siswa berbasis discovery learning. LKS yang dikembangakan oleh

peneliti harus melaui beberapa tahapan pengujian sebelum sampai ke produk

masal. Tahapan tersebut antara lain uji ahli desain dan materi, uji coba produk
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serta respon guru terhadap LKS untuk melihat kemenarikan, kemudahan serta

kebermanfatannya dalam proses belajar siswa. Penerapan metode discovery

learning dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan cara belajar scientific

approach yang berlaku pada kurikulum 13, harapan dari pelaksanaan

penerapan ini siswa mampu mengembangkan pola pikir kreatif serta mandiri

dalam proses belajar mengajar. Siswa akan dididik untuk belajar mandiri

dengan menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru.

Belajar menemukan merupakan proses yang melatih dan membimbing siswa

untuk dapat berfikir kreatif.

Bila digambarkan dalam bagan dapat terlihat seperti berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Kondisi awal

Tema (Materi) / kompetensi

Metode Bahan ajar

Discovery learning LKS

Pengembangan LKS
berbasis discovery learning

Produk LKS berbasis
discovery learning, menarik,

mudah dan bermanfaat
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C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah dan kajian pustaka yang telah peneliti paparkan,

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. Terwujudnya produk pengembangan produk LKS tematik dalam bentuk

LKS berbasis discovery learning dalam pembelajaran siswa kelas IV SDN

I Bumiharjo.

2. Produk yang dikembangkan memiliki kemenarikan, kemudahan dan

kemanfaatan bahan ajar tematik dalam bentuk LKS berbasis discovery

learning untuk siswa kelas IV SDN I Bumiharjo.

3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik yang

menggunakan bahan ajar LKS berasis discovery learning dengan hasil

belajar siswa yang menggunakan bahan ajar konvensional (buku paket).



III. METODE PENELITIAN

A. Model Penelitian dan Pengembangan

Disain penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and

Development (R&D). Borg and Gall dalam Sugiyono (2015: 9), menyatakan

bahwa, penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D),

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan

pembelajaran.

Pernyataan Borg and Gall dalam Sugiyono (2015:28) yaitu, “what is

research and development? it is a process used to develop and validate

educational product” apakah penelitian pengembangan itu? penelitian dan

pengembangan merupakan proses/metode yang digunakan untuk memvalidasi

dan mengembangkan produk.

Langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilan produk, yaitu

1) penelitian dan pengumpulan informasi awal, 2) perencanan, 3)

pengembangan format produk awal, 4) uji coba awal, 5) revisi produk, 6) uji

coba lapangan, 7) revisi produk, 8) uji coba lapangan 9) revisi produk akhir,

10) desiminasi dan implementasi.

Menurut Richey and Kelin dalam Sugiyono (2015:28) menyatakan

bahwa “design and development research adalah the systematic study of

design, development and evaluation processes with the aim of establishing an
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emirical basis for the creation of instruvtional and noninstructional product

and tool and new or enhanced model that govern their development”

perancangan dan penelitian pengembangan adalah kajian yang sistematis

tentang bagaimana membuat rancangan suatu produk, mengembangkan/

memproduksi rancangan tersebut dan mengevaluasi kinerja produk tersebut,

dengan tujuan dapat diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan

sebagai dasar untuk membuat produk, alat-alat dan model yang dapat

digunakan dalam pembelajaran atau nonpembelajaran.

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian tesis ini

adalah metode penelitian Borg and Gall (1983 : 775) memiliki sepuluh

langkah yang

Representasi langkah pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.I. Langkah-langkah R&D yang digunakan
Menurut Borg and Gall

Research
and

information
collecting

Planning

Preliminar
y field
testing

Develop
preliminary

form of
product

Operation
al field
testing

Operation
al product
revision

Main field
testing

Main product
revision

Final
product
revision

Dissemination and
implementation
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Berikut adalah penjabaran langkah pengembangan  menurut Borg and Gall

1. Pengumpulan Informasi

Tahap penelitian ini, dilakukan penelitian untuk mendapatkan data

dan informasi terkait dengan bahan ajar terutama bahan ajar LKS yang

digunakan di SDN 1 Bumiharjo. Sekolah tersebut terbatasnya

ketersediaan bahan ajar khususnya LKS pembelajaran tematik yang dibeli

di toko buku atau yang disediakan oleh sekolah.

Informasi awal diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui karakter atau kondisi guru dan

siswa serta kebutuhan siswa kelas IV, proses pembelajaran, penggunaan

bahan ajar LKS, dan jadwal pelajaran. Peneliti juga mengkaji kurikulum

yang belaku di SDN 1 Bumiharjo.

2. Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) terdiri atas mendefinisikan (membatasi)

keterampilan, menyatakan tujuan dalam menentukan pelajaran, dan

pengujian kelayakan dalam skala kecil.

3. Desain Produk

Produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D bermacam-macam

dan produk yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan

kualitas pendidikan serta sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhir dari

desain produk penelitian ini adalah bahan ajar LKS berbasis discovery

pada pembelajaran Tematik. Sebelumnya peneliti melakukan

perencanaan dengan cara menentukan SK, KD, indikator dan materi
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untuk dikembangkan dalam bahan ajar LKS. Materi yang dipilih peneliti

adalah tema 6 indahnya negeriku subtema 2 keindahan alam negeriku.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai atau

mengevaluasi apakah rancangan produk disini bahan ajar modul secara

rasional telah efektif dan lebih baik untuk digunakan dalam pembelajaran

tematik kelas IV SD. Dikatakan rasional karena validasi bersifat penilaian

berdasarkan pemikiran rasional dan belum diiplementasikan ke lapangan.

Hal ini validasi produk dilakukan dengan meminta beberapa pakar atau

tim ahli yang memiliki pengalaman dibidangnya untuk menilai produk

baru yang dihasilkan berupa bahan akar, materi ajar, atau perangkat

pembelajaran yang telah dikembangkan sehingga mengetahui kelemahan

dan keunggulan dari produk tersebut.

Validasi ahli di antaranya adalah (1) validasi ahli materi, validasi ahli

materi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada

pada produk yang dihasilkan. Evaluasi dari validasi materi digunakan

sebagai acuan untuk memperbaiki materi contohnya materi yang terdapat

di bahan ajar modul atau buku maupun lembar kegiatan siswa (LKS), (2)

validasi ahli media, validasi dan evaluasi media digunakan untuk

memperoleh masukan terhadap produk yang sedang dikembangkan, dan

(3) validasi ahli penyampaian memberikan evaluasi terhadap produk yang

dikembangkan layak atau tidak diterapkan di dalam kelas. Ahli media

memberikan penilaian, saran dan komentar revisi terhadap produk dari

aspek tampilan dan kualitas produk. Sementara itu ahli materi dan
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penyampaian memberikan penilaian dan saran revisi dari aspek

pembelajaran dan materi yang kaitannya dengan SK, KD, indikator dan

tujuan pembelajaran.

5. Revisi Desain

Setelah produk divalidasi oleh beberapa pakar dan tim ahli, akan

diketahui kelemahan dan keunggulan. Selanjutnya, kelemahan tersebut

digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain produk

sesuai dengan saran dan masukan dari tim ahli. Setelah diperbaiki dan

dinyatakan layak oleh tim ahli maka dilakukan uji coba produk kepada

siswa.

6. Uji Coba Produk

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Uji

coba produk dalam penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk

mengumpulkan dan memeriksa data yang berkaitan dengan kualitas dari

produk yang dikembangkan seperti kemudahan dalam penggunaan dan isi

atau materinya. Produk yang telah dibuat diujicobakan dalam proses

eksperimentasi (uji coba di kelas) yang melibatkan siswa kelas IV SDN 2

Bumiharjo.

7. Revisi Produk

Setelah iji coba produk kecil, dilakukan revisi hasil uji coba untuk

mengurangi tingkat kelemahan dari produk yang dikembangkan dan

produk tersebut layak untuk diuji yang lebih luas.
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8. Uji Coba Penelitian/lapangan

Setelah revisi produk seleseai dilakukan, maka peneliti melakukan uji

coba ke lapangan yang lebih luas terhadap efektivitas produk yang

dikembangkan. Uji coba ini melibatkan dua kelas yaitu siswa kelas IV

SDN 2 Bumiharjo. Uji coba ini diperoleh data kuantitatif dari tes hasil

belajar. Data tersebut digunakan untuk melihat apakah bahan ajar LKS

(lembar kegiatan siswa) benar-benar layak atau tidak. Setelah itu, untuk

mengurangi tingkat kelemahan dari bahan ajar modul dilakukan revisi.

9. Revisi Produk

Revisi ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk

apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Revisi ini kembali

dilakukan untuk menghasilkan produk yang siap diproduksi yang sesuai

dengan kebutuhan siswa di lapangan.

10. Produk Masal

Apabila produk tersebut dinyatakan efektif dan layak dalam pengujian,

maka bahan ajar LKS (lembar kegiatan siswa) tersebut dapat diterapkan

pada setiap sekolah dan lembaga pendidikan. Untuk memproduksi lebih

banyak atau secara masal, peneliti bekerja sama oleh penerbit atau

perusahaan untuk menerbitkan bahan ajar modul.

kesepuluh langkah-langkah tersebut, peneliti hanya melakukan

langkah 1 sampai 7. Mengacu pada sepuluh langkah penggunaan metode

penelitian dan pengembangan Borg & Gall menurut Sugiyono (2013:

298) disederhanakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama, studi

pendahuluan yang mencakup studi pustaka dan studi lapangan. Tahap
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kedua, pengembangan yang mencakup lima langkah (1) merumuskan

rencana pengembangan, (2) menentukan tujuan yang akan dicapai pada

setiap tahapan pengembangan, dan merencanakan studi kelayakan secara

terbatas, (3) mengembangkan rumusan awal (desain) produk yang akan

dikembangkan, (4) melakukan uji coba lapangan awal dengan skala

terbatas, dengan melibatkan beberapa subjek penelitian, dan (5)

melakukan uji coba utama melibatkan khalayak (khalayak dan subjek)

lebih luas. Tahap ketiga, validasi mencakup langkah yaitu menguji hasil

pengembangan dan memvalidasi produk.

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan produk ini disederhanakan menjadi tiga tahap dan

penjelasannya sebagai berikut.

1. Studi pendahuluan

Tahap pertama dari  penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi

pendahuluan merupakan bentuk kegiatan untuk mencari dan

mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data tentang kondisi

yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk

yang dikembangkan. Studi pendahuluan ini meliputi kegiatan sebagai

berikut.

a. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam penelitian ini,

dimaksudkan untuk mengumpulkan landasan teoritik yang

berkaitan dengan fokus penelitian studi ini digunakan untuk
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menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang

memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan. Grand teori

dalam penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dimana

siswa membangun sendiri pengetahuannya lewat pembelajaran

yang diselenggarakan di sekolah. Tahap ini yang dilakukan adalah

menganalisis materi serta menganalisis Standar Isi yang meliputi

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk

merancang perangkat pembelajaran yang menjadi acuan dalam

pengembangan bahan ajar LKS pembelajaran tematik.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data di

sekolah. Adapun data yang diperoleh di sekolah yaitu guru dan

siswa. Instrumen yang digunakan pada studi lapangan ini adalah

lembar wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa

di kelas IV. Wawancara guru dilakukan kepada guru kelas IV dan

wawancara siswa juga dilakukan kepada siswa kelas IV, kemudian

mengidentifikasi bahan ajar terkait dalam pembelajaran tematik

yang digunakan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan

dari bahan ajar LKS tersebut.

2. Pengembangan produk

a. Penyusunan bahan ajar LKS tematik berbasis discovery learning

acuan dalam perencanaan dan pengembangan LKS tematik

berbasis discovery adalah hasil dari analisis kebutuhan yang telah
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dilakukan. Penyusunan LKS tematik berbasis discovery ini

berdasarkan panduan penyusunan LKS pembelajaran.

b. Validasi produk dan revisi produk

Setelah selesai dilakukan penyusunan bahan ajar LKS

pembelajaran tematik berbasis discovery, kemudian bahan ajar

tersebut divalidasi oleh seorang ahli. Validasi produk dilakukan

dengan meminta pendapat ahli yang berpengalaman di bidangnya

untuk menilai produk baru berupa bahan ajar atau materi ajar

pembelajaran yang telah dikembangkan tersebut sehingga

selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi

ahli diantaranya (a) validasi ahli materi, (b) validasi ahli media, dan

(c) validasi ahli penyampaian.

Tahap ini, tim ahli memberikan penilaian, komentar dan saran

revisi terhadap produk dari aspek tampilan, aspek pembelajaran dan

aspek materi yang kaitannya dengan tercapainya KI dan KD.

Setelah divalidasi ahli, kemudian rancangan atau desain produk

tersebut direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli.

Revisi desain atau penyempurnaan produk dilaksanakan sesuai

dengan masukan dan atau saran dari ahli, setelah itu produk hasil

revisi tersebut dapat diuji cobakan terhadap siswa kelas

eksperimen.

3. Pengujian produk

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Uji

coba produk dalam penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk
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mengumpulkan dan memeriksa data yang berkaitan dengan kualitas

dari produk yang dikembangkan. Pengujian produk meliputi uji coba

produk terhadap kelas eksperimen dan revisi setelah uji coba produk

secara eksperimen, setelah dihasilkan bahan ajar LKS tematik berbasis

discovery yang telah divalidasi oleh tim ahli dan telah dilakukan

revisi, maka dilakukan uji coba produk untuk mengetahui kelayakan

produk.

Bahan ajar LKS tematik diuji coba pada siswa kelas IV dan guru

menggunakan angket penilaian guru dan angket respon siswa, setelah

dilakukan uji coba tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini

adalah revisi dan penyempurnaan bahan ajar LKS tematik berbasis

discovery learning. Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil

uji coba, yaitu uji kesesuaian isi dengan kurikulum, dan uji aspek

grafika oleh guru, serta uji aspek  keterbacaan sebagai  respon siswa

terhadap LKS yang dikembangkan.
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Prosedur penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan Bahan Ajar LKS Tematik
Berbasis Discovery.

Validasi Ahli

LKS Hasil Uji Coba Terbatas

Rancangan Bahan Ajar LKS
Tematik berbasis Discovery

Uji Coba terbatas

Pengembangan Produk

Penyusunan LKS Tematik
berbasis discovery learning

Revisi LKS hasil validasi

Pengujian

Pengembangan
produk

- Wawancara guru dan siswa
- Dokumentasi
- Analisis LKS

Studi Kepustakaan/Literatur

- Analisis KI dan KD
- Pengembangan Silabus
- Pembuatan Analisis Konsep
- Pembuatan RPP
- Literatur LKS, Tematik,

berbasis Discovery  Learning

Pendahuluan

Studi Lapangan

Analisis Kebutuhan

Disemilasali Produk
Kelas Eksperimen
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C. Popolasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi Menurut Sugiyono (2013:215), yaitu wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyektif/subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah

siswa kelas IV Sekolah Dasar yang berada di lingkungan Gugus Cut Nyak

Dien.

Tabel 3.1 Rincian Jumlah Populasi

No Nama Sekolah Kelas Jumlah Siswa
Perempuan Laki-laki Jumlah

1 SDN I Bumiharjo IV 11 24 35
2 SDN 2 Banarjoyo IV 15 23 38
3 SDN 2 Bumiharjo IV 20 13 33
4 SDN 3 Bumiharjo IV 12 7 19
5 SDN 1 Banarjoyo IV 11 10 21
Jumlah 69 77 146

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi.

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2006:33) yaitu

teknik pengambilan sampel atau teknik sampling harus dilakukan

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat

berfungsi sebagai sampel, atau dapat menggambarkan keadaan populasi

yang sebenarnya. Istilah lain sampel harus representatif. Pengambilan

sampel, Arikunto (2006:134) berpendapat apabila subyek penelitian



69

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi, tapi jika subyeknya besar dapat diambil

10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Teknik penelitian ini menggunakan

Cluster Sampling (Area Sampling). Teknik sampling daerah digunakan

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data

sangat luas, untuk menentukan sekolah mana yang akan dijadikan sumber

data maka pengambilan sampelnya berdasarkan sekolah yang telah

ditetapkan. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melaui dua

tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap

berikutnya menentuakn orang-orang yang ada pada daerah itu secara

sampling juga. Berdasarkan teknik pengambilan sampel cluster sampling

terpilih gugus Cut Nyak Dien sebagai populasi yang terdiri dari 5 sekolah

yaitu SDN I Bumiharjo, SDN 2 Banarjoyo, SDN 2 Bumiharjo, SDN 3

Bumiharjo dan SDN 1 Banarjoyo. Tempat bertugas peneliti yaitu SDN I

Bumiharjo dan yang terdekat dari tempat tugas adalah SDN 2 Banarjoyo

serta penetapan materi penelitian maka ditetapkan sampel penelitian

adalah siswa kelas IV SDN I Bumiharjo sebanyak 35 siswa dan SDN 2

Banarjoyo sebanyak 38 siswa.

D. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2

Bumiharjo. Pemilihan ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu siswa kelas IV

SDN 1 Bumiharjo memiliki kecerdasan yang bervariasi dan latar belakang

yang beragam serta terbatasnya bahan ajar LKS yang digunakan dalam segi

materi dan isi terlalu sederhana, kurang mengembangkan kreatifitas siswa dan
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kurang mengembangkan pemahaman siswa dalam pembelajaran tematik,

maka peneliti mencoba menyajikan bahan ajar LKS berbasis discovery

learning yang isi atau materi sesuai kebutuhan siswa dan dapat

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap melalui penemuan.

Peneliti melakukan penelitian 2 sekolah yaitu SDN I Bumiharjo dan SDN 2

Banarjoyo yang masing-masing berjumlah 35 dan 38 siswa. Kedua sekolah

tersebut memiliki tingkat kemampuan yang sama.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini instrumen yang digunakan

adalah metode observasi, koesioner (angket), dan metode tes khusus.

1. Metode Observasi

Observasi berfungsi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara

sistematis untuk mendapatkan informasi variabel-variabel yang akan diteliti.

Observasi pada penelitia ini dilakukan untuk menginventaris sumber belajar

dan sumber daya sekolah, seperti ketersediaan sumber belajar dan

perpustakaan sekolah.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data dimana

partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah

diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Cresswel dalam

Sugiyono, (2015:216).

Penentuan instrumen angket (kuestioner) kepada ahli materi dan ahli

media digunakan untuk menjawab tentang kemenarikan, kemudahan,
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kemanfaatan dan keefektifan produk LKS dengan metode discovery

learning, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan

siswa, siswa dengan LKS tematik, dan interaksi siswa dan guru dalam

menggunakan LKS tematik. Angket digunakan untuk memperoleh data

primer dalam penelitian ini, cara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan

responden tentang LKS tematik berbasis discovery learning dengan

menggunakan beberapa pertanyaan.

3. Metode Tes Khusus

Metode tes khusus dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu

produk yang dikembangkan. Desain penelitian yang digunakan adalah One

Case Stud, pada desain ini subjek diberikan perlakuan tertentu, kemudian

dilakukan pengukuran terhadap variabel tanpa adanya kelompok

pembanding dan tes awal. Gambar dari desain yang digunakan dalam Borg

& Gall (2003 : 85) adalah

X O

Gambar 3.3 One-shot Study Case

Keterangan :

X = Treatment, Penggunaan Lembar Kegiatan Siswa

O = hasil belajar siswa

Test khusus ini dilakukan oleh satu kelas sampel, yaitu siswa kelas IV

SDN I Bumiharjo, pada tahapan ini siswa menggunakan LKS yang dibuat dan

melakukan tahapan-tahapan dalam LKS, kemudian siswa siswi diberi soal

post-test. Hasil post-test dianalisisdan digunakan nilai Kriteria Ketuntasan
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Minimal (KKM) mata pembelajaran tematik sebagai pembanding. KKM

untuk mata pelajaran tematik di SDN I Bumiharjo kelas IV sebesar 70.

Apabila 75% nilai siswa yang diuji coba telah mencapai KKM, dapat

disimpulkan produk pengembangan dapat digunakan dalam pembelajaran.

E. Analisis Uji Instrumen

1. Uji Validitas Instrument Postest

”Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur” (Sugiyono, 2013: 228). Uji

validitas item soal pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

rumus korelasi product moment pearson dengan angka kasar

= Σ − (Σ )(Σ )( Σ – (ΣX) )(NΣY − (ΣY)
Keterangan :

: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y∶ Banyaknya siswa uji coba

: Jumlah skor uji coba

: Jumlah skor ulangan harian

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut

diinterprestasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur yang

dibuat. Guilford dalam Nurcahyanto (2013:2) seperti berikut.
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Tabel 3.2 Klasifikas Koefisien Validitas

Koefisien validitas
(rxy)

Interpretasi

0,90 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi
0,70 < rxy ≤ 0,90 Validitas tinggi
0,40 < rxy ≤ 0,70 Validitas sedang
0,20 < rxy ≤ 0,40 Validitas rendah
0,00 < rxy ≤ 0,20 Validitas sangat rendah

rxy ≤ 0,00 Tidak valid

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Tiap Butir Soal

K

riteria pengujian, apabila rhitung ≥ rtabel dengan α = 0,05, maka item soal

tersebut valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau

angket tersebut tidak valid. Tahap ini dilakukan dua kegiatan uji validitas

yaitu Uji validitas instrumen kemampuan awal dan Uji validitas instrumen

ketercapaian kompetensi siswa, dengan uji signifikansi koefisien korelasi

dengan kriteria menggunakan r kritis pada taraf signifikansi 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Uji kesahihan dilakukan dan didapatkan butir-butir sahih, selanjutnya

terhadap butir-butir sahih tersebut diuji kepercayaannya (reliabilitas).

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, maka reliabilitas

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Seandainya hasilnya

berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti

Arikunto (2005: 86). Penelitian ini menggunakan rumus Spearman-Brown

untuk menguji reliabilitasnya.

No. Soal Validitas Interpretasi
1 0,77 Tinggi
2 0,86 Tinggi
3 0,75 Tinggi
4 0,51 Sedang
5 0,41 Sedang
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Rumus teknik penghitungan reliabilitas menurut Arikunto, (2005: 93)

adalah dengan rumus Spearman-Brown yaitu sebagai berikut.

Keterangan:

r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan

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

Kriteria pengujian, apabila rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya jika rhitung< rtabel maka

pengukuran tersebut tidak reliabel.

Arikunto (2006: 276) menyatakan bahwa jika alat instrumen tersebut

reliabel, maka kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) adalah

sebagai berikut.

 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi

 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi

 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup

 0,200 sampai dengan 0,399 = rendah

3. Tingkat Kesukaran

Analisis tingkat kesukaran item yang baik adalah item yang tidak

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Soal yang terlalu mudah tidak

merangsang siswa untuk mempertinggi usaha dalam menyelesaikannya,

sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa putus asa dan

tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar

jangkauannya Arikunto (1989:206). Berkaitan dengan hal tersebut di atas
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ditetapkan bahwa tingkat kesukaran yang baik adalah pada interval 25% -

75%. Item yang mempunyai tingkat kesukaran lebih dari 75% soal tersebut

terlalu mudah. Rumus untuk menghitung tigkat kesukaran adalah sebagai

berikut.

P=
Dengan.

P = Tingkat kesukaran soal

B = Banyak siswa yang menjawab dengan benar item tersebut

JS = Banyak siswa yang mengikuti tes

Dengan kriteria.

0,00 ≤ P < 0,30 : soal dikatakan sukar

0,30 ≤ P < 0,70 : soal dikatakan sedang

0,70 ≤ P ≤ 1,00 : soal dikatakan mudah

(Suharsimi Arikunto, 1989: 210).

4. Daya Beda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah (Arikunto, 2005: 211). Angka yang menunjukan

besarnya daya beda disebut indeks diskriminasi (D). Adapun rumus

menentukan indeks diskriminasi adalahsebagai berikut.

Keterangan D = Daya pembeda yang dicari JA = Jumlah peserta kelompok

atas JB = Jumlah peserta kelompok bawah BA = Banyaknya peserta

kelompok atas yang menjawab soal benar BB = Banyaknya peserta

kelompok bawah yang menjawab soal benar PA = Proporsi peserta
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kelompok atas yang menjawab benar PB = Proporsi peserta kelompok

bawah yang menjawab benar klasifikasi daya beda menurut Arikunto

(2005: 218).

Keterangan:

 0,00– 0,20 = Jelek

 0,20– 0,40 = Cukup

 0,40– 0,70 = Baik

 0,70– 1,00 = Baik Sekali

 Negatif = Semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai
nilai D negatif sebaiknya di buang saja.

F. Teknik Analisis Uji Produk

1. Analisis Tabel

Setelah memeperoleh data hasil analisis kebutuhan dari guru, data

tersebut digunakan untuk menyusun latar belakang dan mengetahui tingkat

kebutuhan produk yang dikembangkan. Data kesesuaian materi

pembelajaran dan desain pada produk diperoleh dari ahli materi dan ahli

desain melalui uji validasi ahli. Data kesesuaian tersebut digunakan untuk

mengetahui tingkatan kelayakan produk yang dihasilkan. Data kemenarikan,

kemudahan, dan kemanfaatan produk diperoleh dari uji coba lapangan yang

dilakukan secara langsung kepada guru. Terakhir yaitu data hasil belajar

diperoleh melalui tes khusus setelah produk digunakan untuk menentukan

tingkat efektivitas produk sebagai media pembelajaran.
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Analisis data yang dilakukan berdasarkan instrumen uji validasi ahli dan

uji coba lapangan bertujuan untuk menilai sesuai atau tidak produk yang

dihasilkan sebagai salah satu media pembelajaran. Instrument angket

penilaian uji validasi ahli memiliki dua pilihan jawaan yang sesuai dengan

konten pertanyaan. Instrument penilaian uji satu lawan satu memiliki 2

pilihan jawaban yang sesuai konten pertanyaan yaitu “Ya” atau “Tidak”.

Masing-masing pilihan jawaban mengartikan tentang kelayakan produk

tersebut. Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan

jawaban “Tidak”

Data kemenarikan produk diperoleh dari guru pada tahap uji coba

lapangan. Instrument angket terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan

jawaban yang sesuai dengan konten pertanyaan, yaitu “Tidak menarik”,

“Cukup menarik”, “Menarik”, dan “Sangat menarik”. Untuk memperoleh

data kemudahan produk juga memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu : “Tidak

mempermudah”, “Cukup mempermudah”, “Mempermudah”, dan “Sangat

mempermudah”, dan untuk memperoleh data kemanfaatan produk juga

memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu : Tidak bermanfaat”, “Cukup bermanfaat”,

“Bermanfaat”, dan “Sangat bermanfaat”. Masing-masing pilihan jawaban

memiliki skor yang berbeda. Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah

skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan jumlah total skor dan hasilnya

dikali dengan banyaknya pilihan jawaban. Skor penilaian tiap pilihan jawaban

ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Skor Penilaian Uji Produk

No Penilaian Uji Produk Skor
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1 Uji Kemenarikan
Sangat menarik 4
Menarik 3
Cukup menarik 2
Tidak menarik 1

2 Uji Kemudahan
Sangat Mempermudah 4
Mempermudah 3
Mempermudah 2
Tidak mempermudah 1

3 Uji Kebermanfaatan
Sangat Bermanfaat 4
Bermanfaat 3
Cukup bermanfaat 2
Tidak bermanfaat 1

Sumber: Suyanto dan Sartinem (2009:227)

Instrument yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban sehingga

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

= 4
Hasil penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah subjek

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan

kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk yang dihasilkan.

Hasil konversi ini diperoleh dengan melakukan analisis secara deskriptif

terhadap skor penilaian yang diperoleh. Pengkonversian skor menjadi

pernyataan penilaian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Konversi skor penilaian

Skor penilaian Rerata skor Klasifikasi

4 3,26 – 4,00 Sangat baik
3 2,51 – 3,25 Baik
2 1,76 – 2,50 Kurang baik
1 1,01 – 1,75 Tidak baik
Sumber : Suyanto dan Sartinem (2009:20)

2. Analisis Uji Hipotesis
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a). Uji Hipotesis pertama tentang produk pengembangan bahan ajar yang

berbunyi sebagai berikut.

Ho = Tidak terwujudnya produk pengembangan bahan ajar tematik

dalam bentuk LKS dengan berbasis discovery leaning dalam

pembelajaran pada siswa kelas IV SD Negeri I Bumiharjo.

Ha = Terwujudnya produk pengembangan bahan ajar tematik dalam

bentuk LKS dengan berbasis discovery learning dalam

pembelajaran pada siswa kelas IV SD Negeri I Bumiharjo.

Tehnik uji hipotesis dengan produk yang dikembangkan dalam bentuk

LKS.

b). Uji Hipotesis kedua yang berbunyi terwujudnya LKS berbasis

discovery learning yang menarik, yang memiliki kemudahan dan

kebermanfaatan dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV

SDN I Bumiharjo.

c). Uji Hipotesis ke tiga dalam penelitian pengembangan ini adalah.

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

tematik yang menggunakan  bahan ajar LKS berbasis discovery

learning dengan bahan ajar yang menggunakan bahan ajar

konvensional (buku paket)

Ha = Ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik

yang menggunakan  bahan ajar LKS berbasis discovery learning

dengan bahan ajar yang menggunakan bahan ajar konvensional

(buku paket).
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Data tersebut untuk menguji dan rata-rata nilai kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Nilai kelas eksperimen adalah kelas IV SD Negeri 1

Bumiharjo dan nilai kelas Kontrol adalah kelas IV SD Negeri 2

Banarjoyo. Pengujian ini menggunakan uji t yang tergolong dalam uji

perbandingan (komparatif) yang bertujuan untuk membandingkan

(membedakan) apakah rata-rata kedua kelompok yang diuji berbeda

secara signifikan atau tidak. Fungsinya adalah untuk menguji

kemampuan generalisasi (signifikansi) hasil penelitian yang berupa

perbandingan keadaan kelompok dan dua rata-rata sampel Sugiyono

(2015: 310).

Berikut rumus uji-t yang digunakan untuk pengujian hipotesis

komparatif dua sampel independen.
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V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian

sebagai berikut.

1. Produk LKS berbasis discovery learning dapat dihasilkan melalui tahap

pengembangan, yaitu pemberian rangsangan (stimulation), pernyataan/

ientifikasi masalah (problem statement), tahap pengumpulan data (data

collection), pengolahan data (data processing), pembuktian (verification),

dan menarik kesimpulan (generalization). Produk yang dihasilkan berupa

LKS berbasis discovery learning untuk tema indahnya negeriku subtema

indahnya alam negeriku kelas IV SD yang didesain berdasarkan kurikulum

2013.

2. Menghasilkan LKS berbasis discovery learning, yang menarik, mudah,

dan bermanfaat bagi siswa dalam membantu kegiatan pembelajaran

tematik di kelas IV Sekolah Dasar.

3. Hasil uji coba produk membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang

mengunakan LKS berbasis discovery learning lebih tinggi dibandingkan

dengan siswa yang tidak mengunakan LKS berbasis discovery learning.

LKS berbasis discovery learning tema indahnya negeriku subtema

keindahan alam negeriku teruji secara nyata efektif dan dapat digunakan
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sebagai bahan ajar pendamping buku siswa dalam pembelajaran di kelas

IV Sekolah Dasar.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas,

implikasi penelitian pengembangan adalah untuk terwujiudnya LKS yang

menarik, mudah dan bermanfaat. LKS berbasis discovery learning memberikan

dampak yang posistif dalam kegiatan pembelajaran siswa, yang meliputi poin-

poin sebagai berikut.

1. LKS berbasis discovery learning yang telah dikembangkan dapat

digunakan oleh siswa SD kelas IV  sebagai salah satu sumber belajar pada

pembelajaran tematik dengan model pembelajaran discovery learning,

sehingga mempermudah siswa untuk mengembangkan materi ajar yang

terdapat pada buku siswa kurikulum 2013.

2. LKS berbasis discovery learning adalah salah satu bahan ajar yang dapat

digunakan oleh guru sebagai salah satu media untuk menerapkan model

pembelajaran tematik terpadu dalam pendekatan scientific (mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi, menyimpulkan dan

mengkomunikasikan) yang dapat dikombinasikan dengan model-model

pembelajaran yang lain, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi

lebih aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.

3. LKS berbasis discovery learning adalah salah satu bahan ajar yang dapat

digunakan oleh sekolah pelaksana pembelajaran kurikulum 2013, karena

secara kelayakan, produk yang dikembangkan sudah memenuhi syarat

kelayakan penyusunan LKS.
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4. Produk LKS berbasis discovery learning dapat dijadikan bahan

pertimbangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Lampung Timur sebagai bahan ajar pendamping buku siswa kurikulum

2013 untuk mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan

menyenangkan dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar siswa.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran peneliti, sebagai berikut.

1. Bagi siswa, bahan ajar LKS discovery learning tema indahnya negeriku

subtema keindahan alam negeriku dapat digunakan sebagai sumber belajar

mandiri dalam mengembangkan materi pada buku siswa kurikulum 2013

khususnya pada tema indahnya negeriku subtema keindahan alam

negeriku, sehingga dapat memotivasi kemampuan siswa dalam rangka

mencapai kompetensi belajar yang diharapkan.

2. Bagi guru, perumusan indikator dalam pembelajaran, penyusunan produk

yang memenuhi kebutuhan siswa.

3. Bagi sekolah penyediaan berbagai kebutuhan pembelajaran.

4. Bagi peneliti, rekomendasi bagi peneliti lanjutan.
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