
 

I. PENDAHULUAN 

 

Pembahasan dalam bab pendahuluan ini akan difokuskan pada beberapa sub-bab 

yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus dan Masalah Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Spesifikasi Produk yang Diharapkan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Profesionalisme guru sangat ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan sarana 

dan prasarana pembelajaran, untuk menunjang kelancaran tugasnya. Seorang guru 

dapat mengajar dengan baik, maka memerlukan sebuah strategi yang dapat 

mengantarkannya kepada kesuksesan membelajaran. Kesuksesan ini tentunya tidak 

bisa didapat dengan sendirinya, melainkan dengan mempelajari keahlian sampingan 

yang disebut dengan teaching performance. Bertolak dari kenyataan seperti itu maka 

perlu dicari alternatif solusinya  terutama yang berhubungan dengan faktor kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Permendikbud No. 68 tahun 2013 bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. 

1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada 

peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang 

dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;  

2) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran 

interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ 

media lainnya);  

3) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik 

dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta 

diperoleh melalui internet);  



2 

 

4) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa 

aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);  

5) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim) 

6)  Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia  

7) Pola pembelajaran berbasis masal menjadi kebutuhan pelanggan (users) dengan 

memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;  

8) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan  

9) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.  

Seorang pendidik harus mampu menyiapkan bahan ajar yang mampu dan dapat 

dijadikan pedoman dan acuan dalam proses pembelajaran di kelas. Tugas guru adalah 

menyampaikan materi pelajaran kepada  siswa melalui interaksi komunikasi proses 

belajar mengajar yang dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antar guru dan siswanya. 

Guru diberi kebebasan untuk menetapkan materi yang cocok untuk siswanya. 

Penyebab motivasi belajar peserta didik rendah dikarenakan antara lain minimnya 

bahan ajar yang digunakan untuk acuan dalam proses pembelajaran, guru belum 

dapat membuat bahan ajar yang melibatkan siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran diduga 

karena minimnya kemampuan dan pengetahuan guru untuk merancang dan mengelola 

pembelajaran dikelas. 

Tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat berjumlah 33 orang 

buru. Kualifikasi S 2 sebanyak 2orang, S 1 sebanyak 30 orang dan D 3 sebanyak 1 

orang.  Untuk pendidik yang mengajar mata pelajaran IPS sebanyak 3 orang.  Dari 33 

pendidik tersebut yang telah sertifikasi sebanyak 20 orang. Yang telah mengikuti 

pembekalan mengenai kurikulum 2013 sebanyak 6 orang. 1 orang untuk instruktur 

nasional, 2 orang pada tingkat propinsi dan 3 orang lainnya mengikuti di tingkat 

kabupaten. Baru 2 persen saja guru yang telah menerima pembekalan tentang 
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kurikulum 2013. Sedangkan kita ketahui bahwa pada tahun 2014/2015 akan 

diberlakukan kurikulum 2013 secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

Data dari hasil pengamatan dan pengalaman selama ini di SMP Negeri 1 Kotaagung 

Barat terdapat satu  masalah dalam pembelajaran pada SMP ini adalah masih 

rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari rerata hasil belajar peserta 

didik yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Terlihat hasil belajar siswa pada 

Mata Pelajaran IPS Semester Ganjil Tahun 2012/2013. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar IPS Semester Ganjil Kelas VIII SMP Negeri 1 

Kotaagung Barat Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Kelas 

Hasil Tertinggi  

( ≥ 68) 

Hasil Terendah  

( < 68) 
Total 

Frekuensi 

Total 

Hasil 
Frekuensi Presentasi Frekuensi Presentasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

13 

12 

10 

  9 

41% 

37% 

31% 

28% 

19 

20 

22 

23 

59% 

62% 

69% 

72% 

32 

32 

32 

32 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMPN 1 Kotaagung 

Barat Semester Ganjil 2012/2013 

 

Tabel 1.1 diatas dapat dianalisa bahwa hasil belajar IPS di SMP Negeri 1 Kotaagung 

Barat belum  mencapai indikator keberhasilan. Kegiatan pembelajaran yang monoton, 

kurang variatif dan berpusat pada guru menyebabkan siswa pasif. Pembelajaran IPS 

terpadu  di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat selama ini cenderung belajar dengan 

metode membaca dan menghafal, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam 

pembelajaran, suasana kelas terkesan membosankan dan cenderung pasif. Hal ini 

ditunjukkan oleh sikap yang kurang antusias ketika pelajaran IPS terpadu  

berlangsung, rendahnya respon umpan balik dari siswa terhadap pertanyaan dan 

penjelasan guru. Peserta didik sering keluar masuk kelas, mengantuk dan membuat 
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kegaduhan selama berlangsung pembelajaran. Cara mengajar guru yang selalu 

berlangsung satu arah dan bahan ajar yang digunakan monoton membuat prestasi 

belajar siswa banyak yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

KKM di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat adalah 68.  

Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri yaitu 

bagaimana sebenarnya belajar. Dalam proses pembelajaran guru masih dominan 

sedangkan anak didik tidak diberi akses untuk berkembang secara mandiri  melalui 

penemuan dalam proses berpikirnya. Selama ini guru masih mengandalkan buku 

paket atau Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang dijual oleh penerbit komersial di 

pasaran. Hal ini karena kurangnya kesadaran guru akan pentingnya menyusun sumber 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya dalam pembelajaran. Sebagian 

besar guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat menggunakan LKS 

yang berasal dari penerbit komersial. Alasan mereka karena tidak perlu bersusah 

payah dalam proses pembelajaran di kelas. Padahal materi yang terdapat pada LKS 

tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan peserta didik.  

Guru selama ini lebih suka dengan model tersebut karena tidak memerlukan alat dan 

bahan ajar atau referensi lain. Dalam LKS yang dibeli dari pasaran lebih banyak 

berisi tentang pengetahuan kognitif, kurang dalam bidang afektif dan psikomotor. 

Tentu saja ini tidak sesuai dengan akan diberlakukankan kurikulum 2013. Padahal 

yang dituntut oleh kurikulum 2013 adalah lebih ditekankan pada aspek afektif dan 

psikomotor. LKS diterapkan dalam pembelajaran sebagai pedoman peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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Siswa tidak diajarkan strategi belajar yang dapat memahami bagaimana belajar, 

berpikir, dan memotivasi diri sendiri (self motivation). Padahal aspek-aspek tersebut 

merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Masalah ini banyak 

dijumpai dalam kegiatan proses belajar mengajar dikelas. Oleh karena itu perlu 

membuat bahan ajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi ajar dan 

aplikasi serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Misi tersebut dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan perlunya dilakukan 

perubahan terhadap pembelajaran yang berlangsung selama ini di sekolah/kelas, yaitu 

pembelajaran yang semula berorientasi pada guru menjadi pembelajaran yang 

berorientasi pada optimalisasi kompetensi peserta didik serta proses pencapaiannya. 

Perubahan tersebut perlu dilakukan karena pembelajaran yang berorientasi pada guru, 

keterlaksanaannya lebih bersifat indoktrinatif dengan menekankan pencapaian target 

kurikulum pada ranah pengetahuan saja. Pembelajaran hanya untuk kepentingan 

jangka pendek. 

Kebutuhan peserta didik pada ranah sikap dan spikomotor kurang mendapatkan 

perhatian secara memadai. Pengembangan kemampuan psikomotorik dan afektif 

sangat diperlukan untuk kepentingan kehidupan jangka panjang. Pembekalan 

terhadap kemampuan-kemampuan tersebut belum terwujud secara optimal. 

Kenyataan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lulusan dan menjadi salah 

satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. 

Komponen yang penting dalam sistem pembelajaran adalah keberadaan bahan ajar 

bagi peserta didik. Dalam meningkatkan kompetensinya, guru memerlukan bantuan 

berbagai bahan ajar, baik yang berupa handout, buku ajar, modul, LKS, dan lain-lain 



6 

 

yang dapat membantu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan lancar. 

Bahan ajar juga harus mampu menyajikan suatu objek secara terurut bagi keperluan 

pembelajaran dan memberikan sentuhan nilai-nilai afektif, sosial, dan kultural yang 

baik agar dapat secara komprehensif menjadikan peserta didik bukan hanya dapat 

mengembangkan kemampuan kognitifnya, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 

Perubahan pembelajaran di sekolah perlu dilakukan, terutama dalam mempersiapkan 

bahan ajar yang bervariasi, diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mempersiapkan masa depan kehidupan dan penghidupan peserta didiknya. kriteria 

bahan ajar yang adalah adanya isi bahan pelajaran dapat dipahami dengan mudah 

oleh siswa yang menggunakannya. Menurut Nasution dalam Salirawati, (2012) bahan 

ajar merupakan salah satu masukan (input) dalam proses pembelajaran yang 

merupakan pendekatan implementasi kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, ketika 

kurikulum suatu negara berubah, maka secara otomatis bahan ajar yang digunakannya 

berubah. Bahan ajar dipandang sebagai sarana yang harus secara jelas dapat 

mengkomunikasikan informasi, konsep, pengetahuan, dan mengembangkan 

kemampuan sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh guru dan 

peserta didik.  

Macam-macam bahan ajar yang dapat dibuat oleh para guru dalam menyampaikan 

pembelajaran  adalah. (1) modul; (2) handout; (3) LKS (Lembar Kegiatan Siswa); (4) 

Diktat. Dengan demikian berarti bahwa pendidikan di sekolah akan banyak 

memberikan konstribusi dalam mempersiapkan orang-orang agar mampu bertahan 

(survival) menghadapi tantangan kehidupan dan penghidupan di masa mendatang. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan LKS IPS untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Pertimbangan 

dipilihnya bahan ajar berbentuk lembar kegiatan siswa agar para siswa dapat lebih 

menguasai materi yang diajarkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa di kelas. Selain itu juga bahan ajar ini dapat dibuat sendiri oleh 

para guru yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa, jadi 

tidak selalu mengandalkan lembar kegiatan siswa yang berada di pasaran.   

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penelitian pengembangan ini dibatasi pada   

Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa IPS Berbasis Tematik  Materi Lingkungan 

Hidup Kelas VIII  SMP untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan peneliti dalam proses pembelajaran 

bidang studi IPS Terpadu terungkap bahwa banyak siswa yang belum mencapai hasil 

belajar yang sesuai dengan KKM yang telah di tentukan karena faktor belum tepatnya 

bahan ajar yang digunakan oleh guru. Masih rendahnya hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPS kelas VIII SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. Dengan 

demikian permasalahan penelitian pengembangan yang diajukan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah bentuk pengembangan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis 

tematik  materi lingkungan hidup Kelas VIII SMP? 
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2) Apakah ada perbedaan efektifitas pembelajaran IPS yang mengunakan model 

Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup dengan 

yang tidak menggunakan Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup pada siswa Kelas VIII SMP? 

1.4 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan pengembangan ini adalah pengembangan 

bahan ajar yang berupa  Lembar Kegiatan Siswa. Bahan ajar adalah seperangkat 

materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar merupakan 

informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan tidak tertulis, berdasarkan suatu kenyataan dan analisis 

kebutuhan pendidikan khususnya dalam rangka membangun jiwa bangsa. Untuk 

mengetahui meningkatnya hasil belajar pelajaran IPS pada peserta didik.  

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka tujuan Penelitian Pengembangan 

LKS ini adalah: 

1) Menghasilkan bentuk Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup Kelas VIII SMP. 

2) Mengetahui perbedaan efektifitas pembelajaran IPS yang mengunakan model 

Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup dengan 

yang tidak menggunakan LKS IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup pada 

siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. 
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1.5 Kegunaan Pengembangan 

Para pengguna LKS IPS pengembangan ini pada akhirnya nanti akan digunakan oleh 

sebagai berikut.  

1) Siswa 

a. Untuk memperbaiki prestasi dan nilai siswa mata pelajaran IPS Kelas VIII di 

SMP 

b. Pembelajaran IPS Kelas VIII di SMP lebih inovatif, kreatif, menyenangkan. 

2) Guru 

a. Memperbaiki metode pembelajaran khususnya dengan model tematik 

b. Berinovasi 

c. Terlatih untuk selalu menemukan model pembelajran yang menarik bagi siswa 

1.6 Ruang Lingkup Pengembangan  

IPS adalah program pendidikan di sekolah yang dikembangkan secara terpadu. 

Cakupan materi dalam pelajaran IPS cakupan materinya luas dan komplek, sehingga 

memerlukan kajian yang terintegrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti 

Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah, Politik dan Psikologi. IPS berusaha 

mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Penelitian pengembangan ini 

berdasarkan ruang lingkup keilmuannya mengenai pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial. IPS dipolakan untuk tujuan-tujuan pembelajaran dengan materi sesederhana 

mungkin, menarik, mudah dimengerti, dan mudah dipelajari. 
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Mengingat hakikat IPS merupakan perpaduan pengetahuan dari pengetahuan dari 

ilmu-ilmu sosial dan harus mencerminkan sifat interdisipliner, maka tujuan kurikuler 

pengajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. 

1) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di 

masyarakat. 

2) Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. 

3) Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga 

masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian. 

4) Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan 

keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan 

integralnya. 

5) Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, 

perkembangan ilmu dan teknologi  

Kajian tentang IPS (social studies) lebih difokuskan pada tema-tema yang mencakup 

sepuluh tema IPS. 

Kurikulum standar NCSS untuk tingkat sekolah kelas 1 s/d 12,  bahwa lingkup 

kurikulum IPS dapat dilakukan dalam membahas pokok bahasan yang 

dikelompokkan sepuruh tema pokok yaitu tentang 1) cultur; 2) time, continuity and 

change; 3) people, places and environments; 4) individual developmend and identity; 

5) individuals, groups, and institutions; 6) power, euthority and govermance; 7) 

production, distribution and consumption; 8) science, technology and society; 9) 

global connection, and; 10) civic ideals and practices (Pargito, 2010: 36). 
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Ruang lingkup kajian IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan memiliki landasan 

dalam pengembangannya. Landasan ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran 

mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi dan pemanfaatan pendidikan 

IPS. Dari kesepuluh tema diatas, pembahasan yang berkaitan adalah manusia, tempat 

dan lingkungan hidup (people, places and environment). 

Pada Undang-Undang no 32 tahun 2009 (2009: 2)  yang dimaksud dengan: 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan 

aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan 

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya 

disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun 

waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh 

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

 

Pengembangan LKS tematik lingkungan hidup ini ditujukan kepada perspektif yang 

kelima yaitu pendidikan ilmu-ilmu sosial (social studies as social science). 

Pendidikan IPS diharapkan siswa dan guru akan memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan  dan mengajarkan makna dan nilai dari pengetahuan itu untuk 

kepentingan siswa kearah yang lebih baik.  Guru dan siswa akan mendapatkan suatu 

ketrampilan dan mahir dalam pengambilan keputusan yang rasional dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran IPS dalam kurikulum IPS SMP. 



12 

 

Selanjutnya dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup penelitian ini dilakukan 

mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1) Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa IPS pengembangan berbasis tematik  

materi lingkungan hidup Kelas VIII SMP. 

2) Pengembangan desain dan sintak pembelajaran IPS tema lingkungan hidup kelas 

VIII SMP. 

3) Bentuk Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup 

Kelas VIII SMP. 

4) Pengembangan model Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup Kelas VIII SMP dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMP 

Negeri 1 Kotaagung Barat. 

1.7 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk yang 

dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013 sesuai dengan pembelajaran IPS di SMP.  

Cakupan Lembar Kegiatan Siswa sebagai berikut. 

1) Judul, Tema, MP, Kelas Semester, Waktu 

2) Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

3) Tujuan belajar yang akan dicapai 

4) Ringkasan materi 

5) Tugas dan Langkah Kerja 

Berdasarkan spesifikasinya dalam penelitian ini produk yang dihasilkan berupa 

adalah: 
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1) Pengembangan LKS IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup Kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. 

2) Menghasilkan desain pembelajaran IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. 

3) Bentuk Lembar Kegiatan Siswa IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup 

Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat. 

4) Melalui penelitian pengembangan ini dapat terjalin kolaborasi yang baik antara 

peneliti dengan guru IPS di sekolah termasuk institusi lain yang terkait terutama 

MGMP IPS SMP untuk dapat menguji efektifitas bentuk Lembar Kegiatan Siswa 

IPS berbasis tematik  materi lingkungan hidup Kelas VIII SMP sehingga untuk 

waktu yang akan datang bisa lebih meningkatkan hasil pembelajaran di kelas. 

1.8 Keterbatasan Pengembangan 

Karya ilmiah pengembangan berupa produk LKS IPS berbasis tematik  materi 

lingkungan hidup Kelas VIII SMP yang dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme, 

kognitif, pembelajaran sosial Vygotsky, dan teori belajar dari Robin Fogarty. 

Penelitian pengembangan ini, ada beberapa keterbatasan: (1) pengembangan ini 

hanya melalui uji coba skala kecil dan besar hanya dilakukan di satu sekolah, 

sehingga belum representatif dalam mewakili sekolah tingkat SMP yang ada; (2) 

dalam penelitian ini uji efektifitas hanya terbatas pada 2 kelas yang ada di SMP 

Negeri 1 Kotaagung Barat, sehingga hasil pengembangan ini tidak dapat 

digeneralisasikan sebagai hasil penelitian pada mata pelajaran IPS kelas VIII 

semester ganjil, sehingga dengan kata lain produk pengembangan ini masih jauh dari 

sempurna. 


