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WORKSHEET DEVELOPMENT BASED CONSTRUCTIVISM 

APPROACH TO CULTIVATE CRITICAL THINKING FOR CLASS 

 IV SD NEGERI 1 NUNGGALREJO 

 

 

 

By 

 

 

AZKA FALAIH RIZQIYANA 

 

 

 

 

This research and development study aims to develop teaching materials worksheet 

based on contructivism approach to cultivate critical thinking, to analyze the 

attractiveness, and effectiveness of worksheet. This study is a Research and 

Development (R&D) refer to theory Borg dan Gall. The subject of this research is 

the expert validated by subject matter experts, media specialists, linguist, teacher, 

and students in fourth grade public 1 Nunggalrejo. The instrument used was test to 

measure learning outcomes critical thinking skills and questionnaire to measure 

responsiveness. The end product of this research is worksheet that have been 

validated by subject matter experts, media specialists, linguist, and classroom 

teacher. This result of this study indicate that worksheet that developed on the 

analyze of students needs and can be used on a 2013 curriculum, worksheet is 

attractive to students on response of students positive, and worksheet effective for 
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learning have seen improved student learning outcomes before use and after use 

worksheet. 
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Penelitian dan pengembangan ini bertujuan mengembangkan bahan ajar LKPD 

berbasis pendekatan konstruktivistik untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa, 

menganalisis kemenarikan, dan efektivitas LKPD. Penelitian dan pengembangan 

(R&D) merujuk pada teori Borg and Gall. Subjek penelitian meliputi ahli materi, 

ahli media, ahli bahasa, guru, dan peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

Instrumen yang digunakan adalah tes untuk mengukur hasil belajar yang mengacu 

pada kemampuan berpikir kritis siswa serta angket untuk mengukur respon 

kemenarikan LKPD. Produk akhir penelitian ini berupa LKPD yang telah divalidasi 

oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan guru kelas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan peserta didik dan dapat digunakan pada kurikulum 2013, layak untuk 

digunakan berdasarkan hasil ujicoba, menarik bagi peserta didik dilihat dari respon 
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peserta didik yang positif, dan efektif untuk pembelajaran dilihat dari peningkatan 

hasil belajar yang mengacu pada kemampuan berpikir kritis. 

 

 

Kata Kunci: Lembar kegiatan peserta didik (LKPD), pendekatan konstruktivistik,  

          berpikir kritis. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban yang dimiliki manusia, melainkan 

pendidikan adalah sebuah kebutuhan. Manusia akan lebih berkembang dengan 

adanya pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar 

oleh manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-

potensi yang dibawa sejak lahir. 

 

Pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan generasi yang berkualitas 

dan memiliki daya saing. Upaya untuk menciptakan generasi yang berkualitas 

maka harus dapat meningkatkan mutu pendidikan diantaranya dengan 

memperbaiki mutu pembelajaran yang tidak hanya penyampaian materi saja, 

tetapi juga harus mentransfer nilai-nilai moral yang baik untuk peserta didik.  

 

Pendidikan secara formal dilakukan oleh suatu lembaga yang sering disebut 

dengan sekolah. Proses pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh komponen 

yang terkait, yaitu peran kerja sama antara pendidik dan peserta didik. 

Pendidik dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan pendidikan, yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses 

pembelajaran.  
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Melihat hal tersebut maka seorang pendidik dituntut semaksimal mungkin 

dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. 

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menuntut peserta didik agar lebih aktif 

dalam memperoleh pengetahuan itu sendiri dan pendidik yang mampu 

menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik 

dalam menemukan dan menetapkan makna secara mandiri sehingga akan 

mampu menumbuhkan tingkat berpikir tinggi pada peserta didik. Sejalan 

dengan pandangan konstruktivisme bahwa pengetahuan yang bersifat personal 

sehingga makna yang diperoleh dapat dikonstruksikan oleh peserta didik itu 

sendiri melalui pengalaman.  

 

Pembelajaran yang aktif tidak terpaku pada buku ajar yang disediakan oleh 

sekolah. Namun diperlukan bahan ajar yang mampu menunjang dan 

memberikan pengalaman bagi peserta didik. Salah satu bahan ajar yang dapat 

digunakan adalah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). LKPD akan 

memberikan manfaat bagi pendidik dan peserta didik. Pendidik akan memiliki 

bahan ajar yang siap digunakan, sedangkan peserta didik akan mendapatkan 

pengalaman belajar mandiri dan belajar memahami tugas tertulis yang 

tertuang dalam LKPD.  

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan angket analisis bersama 

pendidik kelas yang dilakukan di SD Negeri 1 Nunggalrejo (Lampiran 4 

halaman 147), pendidik sudah menggunakan kurikulum 2013. SD Negeri 1 

Nunggalrejo merupakan sekolah dasar pertama yang menggunakan kurikulum 

2013 dari pertama diterapkannya kurikulum tersebut hingga saat ini. Pendidik 
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kelas yang bersangkutan sudah menggunakan buku yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. Sejalan dengan hasil wawancara kepala sekolah, bahwa buku 

yang disediakan di sekolah sudah mengikuti kurikulum 2013 sesuai dengan 

kebijakan yang berjalan. Namun buku kurikulum 2013 yang ada di sekolah 

jumlahnya masih terbatas. Setiap dua peserta didik masih menggunakan satu 

buku untuk bersama. Jadi pendidik dan kepala sekolah memberikan kebijakan 

untuk setiap peserta didik membeli buku dari penerbit yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 untuk menunjang belajar peserta didik baik di rumah maupun 

di sekolah. Proses pembelajaran di kelas masih berpusat pada pendidik. Ketika 

pendidik mendominasi kelas, banyak peserta didik yang sibuk memainkan 

pensil atau pena yang mengakibatkan peserta didik kurang memperhatikan 

pendidik. Kesibukan pendidik yang menjelaskan full materi di kelas membuat 

kurang terkendalinya kelas. Peserta didik kurang aktif untuk mengajukan 

pertanyaan berdasarkan permasalahan yang telah diajukan oleh pendidik.  

 

Hal ini terbukti dari hasil analisis angket dan observasi yang dilakukan 

peneliti dengan data sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Data Berpikir Kritis Peserta Didik (Angket) 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Berani mengajukan pertanyaan 
6 

(29%) 

15 

(71%) 

2 Menjawab pertanyaan 
9 

(43%) 

12 

(57%) 

3 Berani berpendapat 
6 

(29%) 

15 

(71%) 

Sumber: Data Angket (Lampiran 7 Halaman 154) 
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Tabel 2. Hasil Data Berpikir Kritis Peserta Didik (Observasi) 

Kode Aspek yang diamati Hasil observasi 

A Mengidentifikasi masalah 28,57% 

B Mengemukakan pertanyaan yang relevan 19,05% 

C Mengemukakan pendapat secara bebas 14,29% 

D Mampu menjelaskan permasalahan 19,05% 

E Membuat kesimpulan sederhana 19,05% 

Sumber: Data observasi (lampiran 7 halaman 155) 

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat dijelaskan dengan hasil angket dan observasi 

peserta didik yang menunjukkan hanya 29% peserta didik yang berani untuk 

mengajukan permasalahan dan 28,57% peserta didik yang dapat 

mengidentifikasikan masalah berdasarkan permasalahan yang dikemukakan 

oleh pendidik. Bahkan ketika pendidik mengajukan pertanyaan hanya 

beberapa peserta didik yang aktif dalam menjawab dengan hasil analisis 

angket peserta didik sebesar 43% peserta didik yang menjawab senang untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik namun berbeda dengan 

hasil observasi yaitu hanya 19,05% yang berani untuk mengajukan pertanyaan 

yang relevan. Begitu juga ketika mengemukakan pendapat hanya 29% peserta 

didik yang aktif dalam pembelajaran sedangkan pada hasil observasi hanya 

14,29%. Hasil angket dan observasi masih sangat minim jauh dari setangah 

kelas itu sendiri. Proses peserta didik dapat menjelaskan permasalahandan 

membuat kesimpulan sederhana juga masih sangat sedikit yaitu dengan 

presentase 19,05%. Proses pembelajaran di kelas sudah menggunakan 

pendekatan scientific sesuai dengan kurikulum 2013. Pendidik belum ada yang 

mencoba menggunakan pendekatan lain untuk memberikan variasi dalam 

pembelajaran.  
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Tabel 3. Hasil Data Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Cara mengajar pendidik 
10 

(48%) 

11 

(52%) 

2 Pendidik mengaitkan pengalaman 
7 

(33%) 

14 

(67%) 

3 Buku/LKPD yang dimiliki pendidik 
12 

(57%) 

9 

(43%) 

4 Kemenariakan buku/LKPD 
4 

(19%) 

17 

(81%) 

5 Isi LKPD 
9 

(43%) 

12 

(57%) 

6 
Buku/ LKPD mencakup contoh kegiatan 

sehari-hari 
10 

(48%) 

11 

(52%) 

7 
Setuju jika dibuat LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik 
21 

(100%) 

0 

(0%) 

Sumber: Data Angket (Lampiran 7 halaman 154) 

 

Bahan ajar yang digunakan di SD Negeri 1 Nunggalrejo selain buku yang 

disediakan sekolah adalah LKPD, berdasarkan informasi yang disampaikan 

pendidik, kepala sekolah dan peserta didik. Namun LKPD yang tersedia di 

sekolah merupakan LKPD yang berasal dari penerbit. Pendidik belum 

menggunakan LKPD yang dibuat sendiri dengan menyesuaikan materi dan 

kebutuhan peserta didik. Dibuktikan dengan hasil analisis dua pendidik kelas 

IV belum ada yang menggunakan LKPD buatan sendiri. LKPD yang ada 

belum sepenuhnya mengandung kegiatan yang ada kaitannya dengan 

pengalaman peserta didik. Selain itu juga tampilan LKPD yang kurang 

menarik bagi peserta didik, dari segi warna dan muatan materi. Dibuktikan 

dengan hasil analisis peserta didik bahwa 19% peserta didik berpendapat 

LKPD yang ada tidak menarik. LKPD yang selama ini digunakan hanya 

berisikan materi dan soal-soal. Selain itu juga kertas yang digunakan untuk 

mencetak LKPD adalah kertas bewarna buram yang cenderung gelap untuk 

dibaca oleh peserta didik. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu ada tindak lanjut dengan 

solusi untuk memperbaiki pembelajaran yang dapat menumbuhkan berpikir 

kritis peserta didik.  Sejalan dengan konteks kurikulum 2013 menurut Abidin 

(2014:8) yang mengharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

pengetahuan luas, kemampuan berpikir kritis, dan kreatif. Dengan 

kemampuan berpikir kritis, peserta didik akan dapat menganalisis ide atau 

gagasan ke arah yang lebih spesifik, mengklasifikasi dan membedakan secara 

tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji serta mengembangkannya ke arah 

yang lebih sempurna. Selain itu, peserta didik juga mampu mengembangkan 

diri dalam membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Menurut 

Lukitasari (2013: 11) Seseorang yang mampu berpikir kritis akan dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tepat, mengumpulkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan, mampu secara kreatif dan efisien memilah-milah 

informasi sehingga sampai pada kesimpulan dan keputusan yang dapat 

dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Menurut Satria (2014:90) LKPD dapat menjadi alternatif penunjang untuk 

melatih keterampilan berpikir kritis pada peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah memahami suatu masalah yang ditemuinya dalam 

kehidupan sehari-hari. LKPD dapat digunakan sebagai sarana kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian atau diskusi bersama teman dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga berperan penting 

dalam pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk lebih aktif, 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan guna meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik. Salah satunya yaitu pembelajaran konstruktivistik. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Olsen dalam Gunduz, et al (2015:527) 

bahwa perspektif umum dari konstruktivisme adalah peserta didik 

mengonstruksi pengetahuan yang pada dasarnya merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan perubahan. Karena konstruksi adalah proses 

pembelajaran. Menurut Budiningsih (2005:58) teori belajar kontruktivistik 

merupakan proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan itu harus 

dilakukan oleh pembelajar atau peserta didik itu sendiri. Peserta didik  harus 

aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi 

makna tentang hal-hal yang dipelajari. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian 

pengembangan ini peneliti mengangkat judul “Pengembangan LKPD berbasis 

Pendekatan Konstruktivistik untuk Menumbuhkan Berpikir Kritis Peserta 

Didik Kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran yang berlangsung belum berorientasi pada peserta didik 

(student centered). 

2. Peserta didik masih banyak yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

pendidik serta mengemukakan pendapat. 

3. Peserta didik kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 
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4. Pendidik kurang melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep yang 

akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

5. LKPD yang belum memacu peserta didik untuk berpikir kritis dalam 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada pengembangan produk LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik pada kurikulum nasional kelas IV Sekolah Dasar. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka diperoleh beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah mengembangkan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik untuk menumbuhkan berpikir kritis peserta didik kelas IV 

SD Negeri 1 Nunggalrejo? 

2. Bagaimanakah kemenarikan LKPD berbasis pembelajaran konstruktivistik 

pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo? 

3. Bagaimanakah keefektifan LKPD berbasis pembelajaran konstruktivistik 

untuk menumbuhkan berpikir kritis peserta didik kelas IV SD Negeri 1 

Nunggalrejo? 
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E. Tujuan Pengembangan 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari pengembangan ini adalah 

untuk 

1. Menghasilkan LKPD berbasis pembelajaran konstruktivistik yang dapat 

menumbuhkan berpikir kritis peserta didik kelas IV SD Negeri 1 

Nunggalrejo. 

2. Mengetahui kemenarikan LKPD berbasis pembelajaran konstruktivistik 

pada peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

3. Mengetahui keefektifan LKPD berbasis pembelajaran konstruktivistik 

yang dapat menumbuhkan berpikir ktitis peserta didik kelas IV SD Negeri 

1 Nunggalrejo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam pengembangan LKPD berbasis berbasis Pendekatan 

Konstruktivistik sebagai sumber belajar, khususnya pendidik kelas IV SD 

dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dengan 

menggunakan pengembangan LKPD sebagai sumber belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peserta didik 

Membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan 

memberi kemudahan dalam pembelajaran. Selain itu membantu dalam 
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menumbuhkan berpikir kritis dengan menggunakan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik. 

b) Bagi Pendidik 

Membantu pendidik dalam memperkaya bahan ajar yang nantinya 

dapat digunakan untuk mengajar. 

c) Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui pengembangan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis. 

d) Peneliti 

Dengan menyusun penelitian pengembangan ini maka peneliti menjadi 

lebih mampu melihat keseluruhan aspek penelitian, data apa saja yang 

harus dikumpulkan, metode analisis yang digunakan, serta memberi 

wawasan jika akan melakukan penelitian berikutnya. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

2. Ruang Lingkup Objek penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik. 
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3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018. 

4. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah dalam kependidikan. 

 

H. Spesifikasi Produk 

 

LKPD yang biasa digunakan pendidik berupa LKPD yang diproduksi dan 

dijual oleh penerbit. Secara umum LKPD yang digunakan selama ini adalah 

LKPD yang bersifat sebagai lembar kerja yang berisi tentang rangkuman 

materi dan soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Berikut data 

analisis LKPD yang selama ini biasa digunakan di sekolah dasar. 

 

Berdasarkan hasil analisis LKPD yang selama ini digunakan di sekolah, maka 

dalam penelitian ini bermaksud mengembangkan LKPD dengan spesifikasi 

penelitian pengembangan adalah mendesain produk LKPD yang 

dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan tematik merupakan pendekatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 

sebuah tema, dalam hal ini tema yang dikembangkan adalah tema yang 

terdapat di kelas IV.  
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Tabel 4. Spesifikasi Pengembangan LKPD Berbasis Pendekatan   

   Konstruktivistik 

No Komponen Pengembangan 

1 Cover Gambar sesuai dengan tema 

 a. Judul Sesuai dengan materi 

 b. Materi Sesuai dengan materi dalam tema 

 c. Kelas IV SD 

 d. Waktu Disesuaikan dengan kecapain KI dan KD 

serta indikator 

2 Pemetaan Kompetensi 

Dasar  

Mengintegrasikan KI dan KD 

3 Petunjuk Kegiatan Berisikan petunjuk kegiatan yang akan 

dilakukan peserta didik sesuai dengan 

pendekatan konstruktivistik. 

4 Materi Pokok dan 

Informasi Pendukung 

Materi pokok dan informasi pendukung 

merupakan wacana yang digunakan dalam 

acuan materi pembelajaran yang harus 

dikembangkan sehingga peserta didik bisa 

mengembangkan sendiri materi seperti apa 

yang perlu ditambahkan sesuai kebutuhan. 

6 Tugas-tugas dan 

Langkah Kegiatan 

Mengemukakan pengetahuan awal 

Menyelidiki dan menemukan konsep 

Penjelasan dan solusi 

Mengaplikasikan pemahaman konseptual 

7 Penilaian Penilaian dilakukan terhadap kompetensi 

peserta didik dan pencapaian indikator. 

Penilaian yang dilakukan yaitu pada kognitif 

peserta didik dengan melihat perbedaan 

hasil belajar pada pretest dan posttest. Soal 

berbentuk pilihan ganda. 
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LKPD yang akan dikembangkan sebagai berikut : 

1. Cover  

Lembar cover yang dikembangkan dibuat dengan gambar berwarna dan 

menarik dari LKPD biasanya. Judul yang ditulis dengan tema yang sesuai 

dengan kurikulum. Identitas kelas, ditulis dengan jelas. Berikut ini 

gambaran pengembangan dari bagian cover. 

 
 

Gambar 1. Cover 
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2. Pemetaan KI dan KD 

Mengintegrasikan KI dan KD. 

 

Gambar 2. Kompetensi Inti 
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Gambar 3. Kompetensi Dasar 
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3. Petunjuk Kegiatan 

 

Gambar 4. Petunjuk Kegiatan 
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4. Materi Pokok dan Informasi Pendukung 

Materi yang dijabarkan tidak hanya sekedar memberikan teori, namun 

dalam LKPD ini mengajak peserta didik menggali informasi berdasarkan 

pengalaman yang pernah di alami peserta didik sebelumnya. 

 

Gambar 5. Materi dan Informasi Pokok 
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5. Tugas-tugas dan Langkah Kegiatan 

Tugas dan langkah kegiatan tidak hanya berupa soal yang harus di jawab 

individu, melainkan banyak kegiatan bersama dengan teman dalam bentuk 

diskusi. Ini membantu peserta didik dalam menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, serta terbiasa dalam mengemukakan pendapat di kelas. 

Selain itu, LKPD ini melibatkan peran orang tua untuk membantu peserta 

didik belajar dirumah, baik sebagai informan terkait atau sebagai 

pengawas peserta didik dalam menggali informasi di luar sekolah. 

 

Gambar 6. Kegiatan Latihan 
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Gambar 7. Kegiatan Mengemukakan Pendapat 
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Gambar 8. Kegiatan Bersama Orang Tua 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar 

 

1. Teori Belajar 

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 peserta didik. Banyak sekali teori 

belajar yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran, antara lain: 

1) Teori Belajar Konstruktivisme  

Teori belajar konstruktivis erat kaitannya dengan teori psikologi 

pendidikan. Teori belajar konstruktivisme berpandangan bahwa 

peserta didik 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 teori Piaget, Vygotsky, teori pemrosesan informasi 

dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Bruner. Di dalam 

teori ini, pendidik bertugas untuk membantu peserta didik mencapai 

pemahaman dengan syarat harus ada kemauan dan niat dari diri peserta 
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didik tersebut untuk belajar.  Sanjaya (2013: 236) mengemukakan 

belajar menurut teori konstruktivistik bukanlah sekedar menghafal, 

akan tetapi, proses mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. 

Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa pendidik tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Sejalan dengan 

pendapat Sani (2014: 20) yang mengemukakan bahwa menurut teori 

kontruktivistik, pengetahuan ada dalam pikiran manusia dan 

merupakan interpretasi manusia terhadap pengalamannya tentang 

dunia, bersifat perspektif, konvensional, tentatif, dan evousioner. 

 

Belajar berdasarkan pengalaman memang lebih bermakna bagi peserta 

didik, karena mereka mengalami sendiri apa yang terjadi sehingga 

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

sejalan dengan pandangan Sumiati (2009: 15) teori belajar 

konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah proses 

mengkontruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialami 

peserta didik sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang membantu 

peserta didik untuk mandiri. Peserta didik diajarkan untuk menemukan 

dan menerapakan ide pikiran mereka sediri. Pendidik hanya bertugas 

membantu dan membimbing peserta didik mencapai pemahaman yang 

dibangun oleh peserta didik.  
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2) Teori Belajar Behaviorisme 

Konsep dasar belajar dalam teori behaviorisme menurut Lapono 

(2008:115) didasarkan pada pemikiran bahwa belajar merupakan salah 

satu jenis perilaku (behavior) individu atau peserta didik yang 

dilakukan secara sadar. Individu berperilaku apabila ada rangsangan, 

sehingga dapat dikatakan peserta didik akan belajar apabila menerima 

rangsangan dari pendidik. Behaviorisme menurut Dimyati (2013:17) 

adalah teori perkembangan perilaku, yang dapat diukur, diamati dan 

dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan 

terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau 

negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Hukuman kadang-

kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan 

tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang diinginkan. 

Belajar pada teori behaviorisme merupakan perubahan perilaku, 

khususnya perubahan kapasitas peserta didik untuk berperilaku 

sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pendewasaan 

semata. Belajar diartikan pula sebagai perubahan tingkah laku hasil 

interaksi antara stimulus dan respon, yaitu proses manusia untuk 

memberikan respon tertentu berdasarkan stimulus yang datang dari 

luar. Pada dasarnya perspektif behaviorisme menjelaskan bahwa 

seseorang akan berubah perilakunya (belajar) apabila dia berada 

dalam suatu kondisi belajar yang meregulasi perilaku 

(Winataputra, 2008: 25). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori 

belajar behaviorisme menekankan pada hasil belajar (outcome) yaitu 

perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, dan tidak begitu 

memperhatikan apa yang terjadi di dalam otak manusia. Seseorang 
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dianggap telah belajar sesuatu apabila mampu menunjukkan perubahan 

tingkah laku. 

 

3) Teori Belajar Kognitivisme 

Teori kognitif menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar 

menurut Suprijono (2013: 22) adalah proses mental yang aktif untuk 

mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Struktur mental 

individu berkembang sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif 

seseorang. Lapono (2008: 123) berpendapat bahwa semakin tinggi 

tingkat perkembangan kognitif seseorang semakin tinggi pula 

kemampuan dan keterampilannya dalam memproses berbagai 

informasi atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan, baik 

lingkungan fisik/sosial. Menurut Komalasari (2011: 20) teori 

kognitivisme berpendapat bahwa proses belajar seseorang akan 

mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan 

umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus 

dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar 

sesuatu yang berada diluar tahap kognitifnya 

 

Perkembangan kognitif individu dapat ditingkatkan melalui 

penyusunan materi pelajaran dan mempresentasikannya sesuai dengan 

tahap perkembangan individu tersebut. Tekanan utama psikologi 

kognitif adalah struktur kognitif, yaitu perbendaharaan pengetahuan 
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pribadi individu yang mencakup ingatan jangka panjang menurut 

Bruner (dalam Suprijono 2013: 24). 

Prinsip teori psikologi kognitif adalah bahwa setiap orang dalam 

bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa 

dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan pemahaman 

atas dirinya sendiri. Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan 

mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, hasilnya 

berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas 

untuk mendapatkan hasil yang sangat produktif (Winataputra, 

2008: 34). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori 

kognitif bukan semata-mata proses perubahan tingkah laku yang 

tampak dari hasil belajar, melainkan sesuatu yang kompleks yang 

dipengaruhi oleh kondisi mental peserta didik yang tidak tampak. Oleh 

karena itu, penting bahwasannya dalam pembelajaran tematik 

dibutuhkan aspek pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikirnya.  

 

2. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia, karena 

dengan belajar seseorang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang semua itu baik bagi dirinya maupun orang lain dalam 

kehidupan bermasyarakat. Belajar menurut Sudjana (dalam Hamiyah, 

2014: 2) adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap, tingkah laku, dan perubahan dalam aspek lainnya pada 

seseorang yang belajar. 
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Susanto (2013: 4) mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar dan 

disengaja untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru yang akibatnya terjadi perubahan perilaku seseorang yang wajar dan 

baik dalam berfikir, merasa, maupun bertindak. Belajar menurut Sutikno 

(2014: 180) merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang yang dapat diperoleh dengan pengalaman yang tidak hanya 

mendapatkan pengetahuan baru melainkan menghasilkan perubahan 

tingkah laku. 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Aktivitas berpikir merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia. 

Sebagai peserta didik pun kegiatan berpikir merupakan hal pokok yang 

menunjang proses belajar, diantaranya dengan berpikir kritis. Menurut Dewey 

(dalam Dinuţă, 2015: 789) berpikir kritis merupakan proses aktif di mana anak 

melakukan hal-hal tertentu untuk dirinya sendiri dengan pertanyaan, dengan 

informasi yang relevan. Sedangkan menurut Ennis (dalam Fisher, 2009: 5) 

mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah proses yang bertujuan agar dapat 
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membuat keputusan yang masuk akal, jadi apa yang dipikirkan adalah yang 

terbaik dari kebenaran yang dapat dilakukan dengan benar. 

 

Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi yang penting 

untuk peserta didik. Pada kegiatan berpikir kritis peserta didik dilatih untuk 

dapat membuka pikiran dengan berbagai pemahaman yang didapatkan untuk 

memperluas pengetahuan. Seperti menurut Johnson (2006: 210) bahwa 

berpikir kritis adalah aktivitas mental sistematis yang dilakukan oleh orang-

orang yang toleran dengan pikiran terbuka untuk memperluas pemahaman 

mereka.  

 

Seseorang dapat dikatakan berpikir kritis apabila memenuhi indikator yang 

ada. Indikator berpikir kritis menurut Menurut Ennis (dalam Susanto, 2013: 

125) membagi indikator keterampilan berpikir kritis menjadi 5 kelompok, 

diantaranya 

a. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification) 

b. Membangun keterampilan dasar (basic support) 

c. Membuat inferensi (inferring) 

d. Membuat penjelasan lebih lanjut (advanced clarification) 

e. Mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics). 

 

Indikator berpikir kritis peserta didik menurut Saputro (2013: 3) sebagai 

berikut. 

1) Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan 

menguraikan sebuahstruktur ke dalam komponen-komponen agar 

mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan 

tersebut tujuan pokoknya adalah memahami sebuah konsep global 
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dengan cara menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke dalam 

bagian-bagian yang lebihkecil dan terperinci;   

2) Keterampilan mensistesis merupakan keterampilan yang berlawanan 

dengan keterampilan menganalisis. Keterampilan menganalisis adalah 

keterampilan menghubungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan 

atau susunan yang baru;   

3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan ini 

merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian 

baru. Keterampilan ini menutut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca selesai peserta didik 

mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu 

mempola sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar 

pembaca mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke dalam 

permasalahan atau ruang lingkup baru;   

4) Keterampilan meyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia 

berdasarkan pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya 

dapat beranjak mencapai pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang 

baru yang lain;  

5) Keterampilan mengevaluasi, keterampilan ini menuntut pemikiran 

yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai criteria 

yang ada. Keterampilan menilai menghendaki pembaca agar 

memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan 

standar tertentu. 

 

Menurut Dike (2010: 22), aspek dan sub indikator kemampuan berpikir kritis 

adalah sebagai berikut. 

(1) Definisi dan klarifikasi masalah. Aspek ini memiliki beberapa sub 

indikator antara lain : 

a. Mengidentifikasi isu-isu sentral atau pokok-pokok masalah. 

b. Membandingkan kesamaan dan perbedaan. 

c. Membuat dan merumuskan pertanyaan secara tepat (critical 

question). 

(2) Menilai informasi yang berhubungan dengan masalah 

a. Peserta didik menemukan sebab-sebab kejadian permasalahan. 

b. Peserta didik mampu menilai dampak atau konsekuensi. 

c. Peserta didik mampu memprediksi konsekuensi lanjut dari dampak 

kejadian. 

(3) Solusi masalah/membuat Kesimpulan dan memecahkan 

a. Peserta didik mampu menjelaskan permasalahan dan membuat 

kesimpulan sederhana. 

b. Peserta didik merancang sebuah solusi sederhana. 

c. Peserta didik mampu merefleksikan nilai atau sikap dari peristiwa. 
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Sedangkan menurut Harsanto (2005:45) kriteria dalam berpikir kritis 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Membedakan antar fakta, non fakta, dan pendapat 

b. Membedakan antara kesimpulan definitif dan sementara 

c. Menguji tingkat kepercayaan 

d. Membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan 

e. Berpikir kritis atas apa yang di baca 

f. Membuat keputusan 

g. Mengidentifikasi sebab dan akibat 

h. Mempertimbangkan wawasan lain 

i. Menguji pertanyaan yang dimiliki 

 

Berdasarkan penjelasan tentang berpikir kritis oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah merupakan proses aktif yang 

dilakukan untuk membuka pikiran dalam memperluas pemahaman yang 

bertujuan agar dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan yang 

benar dan masuk akal. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah a) mengidentifikasi masalah yang 

ditemukan, b) memberikan penjelasan sederhana, dan c) membuat 

keputusan. Ketiga indikator sederhana ini digunakan untuk melihat 

tumbuhnya kemampuan berpikir kritis awal peserta didik setelah 

menggunakan produk yang diberikan. 

 

C. Bahan Ajar 

 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penunjang belajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Fathurrohman & Sutikno 

(2010: 14) bahan/materi ajar merupakan medium untuk mencapai tujuan 
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pengajaran yang “dikonsumsi” oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan 

materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan 

dan tuntutan perkembangan masyarakat. Menurut Prastowo (2015: 6) 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  

 

Menurut Majid (2013: 174) bahan ajar adalah segala bentuk bahan, 

informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Hamdani (2011: 120) 

bahan ajar adalah bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan 

untuk membantu pendidik atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar. 

 

Bahan ajar menurut Prastowo (2013 : 40-47) dapat dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Bahan ajar Visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indra 

penglihatan. Terdiri atas bahan cetak (printed) antara lain seperti 

handout, buku, modul, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), foto 

atau gambar.  

b. Bahan ajar Audio yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan 

alat indra pendengaran dan indra penglihatan, yaitu ditangkap dalam 

bentuk suara. Contohnya seperti kaset dan radio. 



31 

c. Bahan ajar Audio Visual yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan 

indra pendengaran dan indra penglihatan.contohnya video dan film. 

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interaktif teaching material) seperti 

CAI (Computer Assisted Intruktion), Compack Disk ( CD) multimedia 

pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning material)  

 

Sedangkan Bahan ajar menurut Hamdani (2011: 122) dapat 

diklasifikasikan menjadi : a) Petunjuk belajar, b) Kompetensi yang akan 

dicapai, c) Konten atau isi materi pelajaran, d) Informasi pendukung, e) 

Latihan-latihan, f) Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja, g) Evaluasi, 

dan  h) Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. 

Menurut Majid (2012: 174) Bahan ajar dapat dibedakan menjadi : 

a. Bahan ajar cetak (handout, buku, modul, Lembar Kegiatan Peserta 

Didik, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/meket). 

b. Bahan ajar dengar (kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk). 

c. Bahan ajar pandang dengar (video, compact disk, film) 

d. Bahan ajar interaktif (compact disk interaktif ) 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan pendidik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan.  
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2. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan 

oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD 

berperan sangat besar dalam proses pembelajaran karena bertujuan untuk 

mempermudah peserta didik melakukan proses-proses belajar, selain itu 

dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan 

penggunaannya dalam pembelajaran dapat membantu pendidik untuk 

mengarahkan peserta didiknya menemukan konsep-konsep melalui 

aktivitasnya sendiri. Menurut Arsyad (dalam Isnaningsih, 2013: 137) 

berpendapat bahwa LKPD sebagai sumber belajar yang dapat digunakan 

sebagai alternatif media pembelajaran dan termasuk juga media cetak hasil 

pengembangan teknologi berupa buku dan berisikan materi visual. 

Sedangkan menurut Choo, dkk (2011: 519) lembar kerja sebagai alat 

instruksional yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan informasi yang 

dirancang untuk membimbing peserta didik untuk memahami ide-ide yang 

kompleks karena mereka bekerja secara sistematis. Peserta didik dapat 

berkonsultasi dengan menggunakan lembar kerja ini untuk memantau 

sejauh mana mereka mengalami kemajuan dalam pemecahan masalah. 

 

Menurut Ozmen & Yildirim (2005: 13) LKPD adalah suatu lembaran yang 

berisi pekerjaan atau bahan-bahan yang membuat peserta didik lebih aktif 

dalam mengambil makna dari proses pembelajaran. Selain itu, menurut 

Toman, (2013:174) Lembar kegiatan adalah salah satu metode pengajaran 

yang dapat dilakukan secara individu atau kerja kelompok dan 

memungkinkan pengembangan konseptual, di dalam LKPD akan 
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mendapatkan materi, tugas, dan arahan terstruktur. Menurut Sahin & 

Yildirm (dalam Bakirci dkk, 2011: 1463) LKPD adalah dokumen tertulis 

yang mencakup kegiatan untuk membangun aktivitas peserta didik selama 

pembelajaran. 

 

Pada proses kegiatan penyelidikan membutuhkan LKPD sebagai panduan 

untuk memahami materi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Trianto 

(2011: 11) yang menyatakan bahwa LKPD adalah panduan peserta didik 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan 

masalah. Lembar kegiatan ini dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau 

demonstrasi. LKPD berisi lembaran kegiatan yang berfungsi sebagai 

penuntun bagi peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dalam 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan penjelasan tentang bahan ajar oleh pendapat ahli, LKPD 

merupakan bahan ajar media cetak yang berisi lembaran-lembaran 

pekerjaan atau bahan-bahan sebagai panduan peserta didik belajar secara 

aktif dan membangun aktivitas melakukan kegiatan penyelidikan dan 

pemecahan masalah.  

 

3. Tujuan LKPD 

Penyusunan LKPD tentunya memiliki tujuan agar pembelajaran didalam 

kelas menjadi lebih efektif dan efisien.  Seperti yang dikemukakan oleh 
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Lee (2014: 96) pendidik menggunakan LKPD dengan tujuan untuk 

mendukung belajar, yang mendorong pembelajaran dikelas menjadi aktif. 

Pada LKPD berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik minat 

peserta didik saat dipasangkan dengan metode pengajaran. LKPD dapat 

digunakan oleh pendidik untuk memahami pengetahuan peserta didik 

sebelumnya, hasil belajar, dan proses pembelajaran, pada saat yang sama, 

mereka dapat digunakan untuk mengaktifkan peserta didik untuk 

memantau kemajuan belajar mereka sendiri.  

 

Tujuan dari penyusunan LKPD menurut pendapat Prastowo, (2011:206) 

adalah sebagai berikut. 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan. 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 

e. Memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian 

indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

f. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan LKPD adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami 
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materi pelajaran. Selain itu mendorong pembelajaran menjadi lebih aktif 

khususnya bagi peserta didik. 

 

4. Langkah-langkah Membuat LKPD 

Langkah-langkah penyusunan LKPD menurut Prastowo (2015: 211-215) 

sebagai berikut : 

a. Analisis kurikulum 

Langkah ini merupakan awal penyusunan LKPD. Tahap ini juga 

menentukan materi mana yang memerlukan LKPD . Pada umumnya, 

analisis dilakukan dengan melihat materi pokok, pengalaman belajar, 

materi yang akan diajarkan, dan kompetensi yang harus dimiliki 

peserta didik 

b. Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Langkah ini merupakan tahap untuk mengetahui jumlah LKPD yang 

harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKPD nya. 

c. Menentukan judul-judul LKPD 

Pada langkah ini, satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul 

LKPD jika kompetensi tersebut diuraikan ke dalam materi-materi 

pokok maksimal empat materi pokok, jika lebih dari empat materi 

pokok maka kompetensi dasar dapat dipecah menjadi dua judul.  

d. Menulis LKPD 

Pada tahap ini ada empat hal yang perlu dilakukan, yaitu (1) 

merumuskan kompetensi dasar, (2) menentukan alat penilaian, (3) 

menyusun materi, dan (4) memperhatikan struktur bahan ajar.  
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah dalam menyusun LKPD berawal dari a) menganalisis 

kurikulum, b) menyusun peta kebutuhan LKPD, c) menentukan judul-

judul LKPD, dan d) menulis LKPD. 

 

D. Pendekatan Konstruktivistik 

 

1. Pengertian Pendekatan Konstruktivistik 

Proses belajar mengajar merupakan aktivitas antara pendidik dengan 

peserta didik di dalam kelas. Proses belajar mengajar yang baik adalah 

proses belajar yang dapat mencapai sasaran melalui kegiatan yang 

sistematis dan untuk itu sangatlah diperlukan keaktifan pendidik dan 

peserta didik untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik 

tersebut.  

 

Menurut Abimanyu  (2008: 22) Konstruktivisme adalah suatu pendekatan 

terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun 

atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh 

pengalaman orang itu sendiri. Pendekatan pembelajaran Konstruktivistik 

menetapkan bahwa individu membangun informasi secara aktif/ 

dipikirannya sendiri/dirinya sendiri. Meskipun konstruktivisme adalah 

sebuah teori tentang bagaimana informasi diperoleh, itu cukup berhasil 

dalam memahami dan menafsirkan pengalaman belajar-mengajar juga. 

(MEB dalam Epçaçan, 2014: 5106). Sejalan dengan pendapat Gagnon, et 

al (dalam Kaya & Dozmen, 2009:575) bahwa konstruktivisme adalah 
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pendekatan pembelajaran di mana peserta didik membangun pengetahuan 

dan model mental mereka sendiri sebagai hasil dari pengalaman dan 

pemikiran mereka sendiri dengan cara berinteraksi dengan lingkungan 

mereka.  

 

Selanjutnya menurut Sanjaya (2008: 118) menyatakan konstruktivisme 

adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan 

pengalaman. Karli (2003:2) menyatakan konstruktivisme adalah salah satu 

pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam 

proses belajar (perolehan pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik 

kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada akhir 

proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui 

pengalamannya dari hasil interkasi dengan lingkungannya.  

 

Berikut ini akan dikemukakan ciri-ciri pembelajaran yang konstruktivistik 

menurut Yuleilawati (2004: 54) yaitu : 

1. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan 

yang telah ada sebelumnya. 

2. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. 

3. Belajar merupakan proses yang aktif dimana makna dikembangkan 

berdasarkan pengalaman. 

4. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan (negosiasi) makna 

melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam 

berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. 
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5. Belajar harus disituasikan dalam latar (setting) yang realistik, penilaian 

harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang 

terpisah. 

 

Menurut Orlich, dkk. (dalam Kaya & Dozmen, 2009:576) prinsip-prinsip 

umum pendekatan konstruktivis adalah sebagai berikut: 

1. Belajar berhubungan dengan pemikiran dan gagasan sebelumnya. 

Pembelajar harus membentuk makna mereka sendiri. 

2. Pembelajaran dibentuk oleh hasil yang dinegosiasikan dan disepakati 

setelah debat yang dimiliki peserta didik. 

3. Pembelajaran yang efisien membutuhkan pengetahuan tentang 

konstruk kognitif yang dimiliki peserta didik dan menyediakan 

kegiatan pembelajaran nyaman untuk konstruksi ini. 

4. Pendidik mempercepat perubahan konsep peserta didik dengan 

menggunakan satu atau lebih strategi. 

5. Faktor-faktor kunci dari perubahan konseptual dapat diatasi melalui 

pendekatan pengajaran khusus. 

 

Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivistik seperti prinsip umum yang 

telah dikemukakan. Kolaborasi yang pas akan menghasilkan proses 

pembelajaran yang saling mendukung antara pendidik dan peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

konstruktivistik adalah pembelajaran yang dalam memperoleh 

pengetahuan  berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik itu 

sendiri, baik berupa fakta atau kejadian sehingga dapat membentuk 

pengetahuan yang lebih baru dan bemakna bagi peserta didik. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Konstruktivistik 

Setiap pendekatan suatu pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekuranganmya masing-masing. Kelebihan dari pendekatan 

konstruktivistik menurut Nuramdiani (2011: 17-19) adalah : 

a. Dapat membiasakan peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan 

masalah, melatih peserta didik untuk berpikir inovatif, menciptakan 

kreatifitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih 

nyaman dan kreatif. 

b. Terjalin kerjasama sesama peserta didik. 

c. Peserta didik terlibat langsung dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

d. Dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena 

timbulnya kebanggaan peserta didik menemukan sendiri konsep yang 

sedang dipelajari dan peserta didik akan bangga dengan hasil 

temuannya. 

e. Melatih peserta didik berpikir kritis dan kreatif. 
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Sedangkan kekurangan dari pendekatan konstruktivistik menurut 

Nuramdiani (2011: 17-19), diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Pada tahap mengonstruksi pengetahuannya, tidak jarang bahwa hasil 

konstruksi peserta didik tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli. 

Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian (miskonsepsi) atau 

konsep alternatif. 

b. Model pembelajaran konstruktivisme menekankan agar peserta didik 

membangun pengetahuannya sendiri, hal ini pasti membutuhkan waktu 

yang lama dan setiap peserta didik memerlukan penanganan yang 

berbeda-beda, apalagi bila pendidik berhadapan dengan kurikulum 

yang sudah baku, yang menuntut agar materi pelajaran harus 

terselesaikan. Sedangkan dalam konstruktivisme penekanan lebih 

menitikberatkan pada pengertian dan pembangunan sistem berpikir 

peserta didik. 

c. Pendekatan konstruktivistik menuntut pendidik yang berpikir luas dan 

mendalam serta peka terhadap gagasan-gagasan yang berbeda dari 

setiap peserta didik. Pendidik yang hanya berorientasi pada 

penyampaian materi akan kesulitan menerima pendapat lain dari 

peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik yang pandai dan 

kreatif akan menjadi penghambat, sehingga pendidik yang demikian 

akan membatasi peserta didik berpikir dan mengembangkan 

kreatifitasnya. 
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3. Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivistik 

Menurut Yager (Lapono, dkk (2008: 3-28) langkah-langkah dalam 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik, yaitu sebagai berikut. 

a. Tahap pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan 

pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, 

pendidik memancing dengan pertanyaan problematik tentang 

fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan 

mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, peserta 

didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan 

mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. 

b. Tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan 

penginterprestasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang 

oleh pendidik. Secara keseluruhan dalam hidup ini akan terpenuhi rasa 

keingintahuan peserta didik tentang fenomena dalam lingkungannya. 

c. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang 

didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan 

penguatan pendidik. Selanjutnya peserta didik membangun 

pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. 

d. Tahap keempat, pendidik berusaha menciptakan iklim pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman 

konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-

masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik 

tersebut. 
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Penerapan pendekatan konstruktivisme dapat diterapkan melalui beberapa 

langkah-langkah salah satunya seperti yang tercantum di atas hingga 

terlaksananya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya beberapa langkah 

mengajar konstruktivisme Driver dan Olham dalam Barlia (2011: 350-

351) yaitu: 

1) Orientasi, anak didik diberi kesempatan untuk mengembangkan 

rasa ingin tahu atau membawa pemikirannya kepada tujuan dan 

motivasi untuk belajar topik tersebut. 

2) Elisitasi, yaitu mengajak anak didik untuk memikirkan dan 

mengeluarkan pemikiran-pemikiran terbarunya tentang topik yang 

akan diajarkan, untuk memperjelas pelajaran tersebut, dilakukan 

melalui macam-macam aktivitas seperti diskusi kelompok, 

membuat poster atau tulisan. 

3) Restrukturisasi ide-ide, merupakan inti dari proses kegiatan 

pembelajaran berdasarkan konstruktivisme, meliputi beberapa 

tahap, yaitu: klarifikasi dan pertukaran ide-ide. Dalam tahapan ini, 

pengertian atau pengetahuan tentang sesuatu yang dipunyai anak 

didik, dan bahasa yang digunakannya diperjelas, dipertajam dan 

dikontraskan dengan yang lain atau dipertentangkan dengan 

pandangan atau pendapat peserta didik lain atau dengan pendapat 

pendidik. Selanjutnya, dilakukan pembentukan ide-ide baru 

berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, dilanjutkan dengan 

mendemonstrasikannya. Di sini, anak didik dapat melihat bahwa 

terdapat banyak cara dalam menginterpretasikan suatu fenomena 

atau fakta. 

4) Evaluasi ide-ide baru, baik dengan cara eksperimen atau dengan 

berpikir tentang implikasi-implikasinya. Anak didik sebaiknya 

disuruh untuk mencoba memecahkannya dengan cara yang terbaik 

untuk menguji pemikiran-pemikiran alternatif yang dipunyainya. 

Di dalam tahapan ini anak didik mungkin akan merasa tidak cocok 

(dissatisfied) dengan konsepsi yang ada (Barlia, 2009). Aplikasi 

ide-ide merupakan tahap berikutnya, di sini anak didik diberi 

kesempatan untuk menggunakan ide-ide atau pemikiran-pemikiran 

yang dikembangkannya di dalam situasi yang berlainan, baik 

dalam situasi biasa atau baru. 

5) Review, merupakan tahap akhir dari kegiatan pembelajaran, 

dimana anak didik dituntut untuk merefleksikan kembali ide-

idenya. Ide-ide mereka mungkin berubah. Untuk mengetahui 

perubahan ide-ide tersebut, dilakukan dengan membuat 

perbandingan antara pemikiran awal dan akhir, selama mereka 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai langkah-langkah pendekatan 

konstruktivistik di atas penulis menekankan pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Driver dan Olham. Langkah-langkah tersebut antara 

lain orientasi, elisitasi, restruksisasi ide-ide, evaluasi ide-ide baru, dan 

review. 

 

E. Pembelajaran Tematik 

 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 di sekolah dasar dilaksanakan dengan menggunakan 

pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik memadukan beberapa 

mata pelajaran ke dalam satu tema. Sesuai dengan tahapan perkembangan 

peserta didik, karakteristik peserta didik dalam belajar, konsep belajar, dan 

pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi peserta didik 

SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Menurut Hernawan 

(2013: 1) pembelajaran tematik sebagai suatu konsep dapat diartikan 

sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta 

didik.  

 

Selanjutnya menurut Hakiim (2009: 212) pembelajaran tematik 

merupakan suatu model dan strategi pembelajaran, yang mengintegrasikan 

berbagai mata pelajaran atau sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan 

area isi, keterampilan, dan sikap ke dalam suatu tema tertentu, dengan 

mengondisikan para peserta didik agar dapat memperoleh pengalaman 
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belajar yang lebih optimal, menarik dan bermakna. Selanjutnya menurut 

Majid (2014: 85), bahwa pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan 

dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik 

dalam intra mata pelajaran maupun antar-mata pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

dalam satu kesatuan yang disebut tema dengan mengondisikan peserta 

didik agar dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Depdiknas dalam Trianto (2013: 162-163), karakteristik yang 

dimiliki dalam pembelajaran tematik meliputi 6 macam, yaitu : 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik 

sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 

d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. 

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. 

f. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, 

toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 
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F. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

1. Maricica dan Špijunovićb (2015: 658) “Developing Critical Thinking in 

Elementary Mathematics Education through a Suitable Selection of 

Content and Overall Student Performance”. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa berpikir kritis peserta didik dapat berhasil didorong 

dan dikembangkan dalam pendidikan matematika dasar dengan pilihan 

konten (tugas), solusi yang menekankan keterampilan berpikir kritis dalam 

semua peserta didik, dan bahwa kita tidak harus membuat batasan 

mengenai klasifikasi oleh prestasi mereka secara keseluruhan di sekolah. 

Selain itu, kemajuan terbesar dalam pengembangan berpikir kritis dicapai 

dengan peserta didik yang memiliki yang prestasi terbaik secara 

keseluruhan. 

2. Puangtong (2014:4283) “The development of instructional model 

integrated with thinking skills and knowledge constructivism for 

undergraduate students”. Mengemukakan bahwa hasil post-test 

keterampilan berpikir dan konstruktivisme pengetahuan, studi didasarkan 

pada model pembelajaran perkembangan lebih tinggi dari pre-test dengan 

0,05 perbedaan statistik yang signifikan dan begitu pula studi normal. 

Output dari konstruktivisme pengetahuan dinilai pada tingkat tinggi. Sikap 

peserta didik terhadap penelitian mengatakan juga dinilai pada tingkat 

tinggi. 

3. Florea dan Hurjui (2015: 571) “Critical thinking in elementary school 

children”. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan metode aktif-

partisipatif dan organisasi kerja dengan kelompok-kelompok kecil dari 
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pekerjaan peserta didik menunjukkan bahwa anak-anak sekolah mampu 

berpikir kritis. 

4. Toman (2013: 177) “Extended Worksheet Developed According To 5E 

Model Based On Constructivist Learning Approach “. Hasil temuan 

menunjukkan bahwa lembar kerja mengaktifkan peserta didik lebih 

banyak dan mereka biasanya meningkatkan kesuksesan. Sebuah penelitian 

yang dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan mengevaluasi lembar 

kerja sambil mengajarkan fermentasi etanol yang disiapkan menurut 

pendekatan konstruktivis. 

5. Utami, dkk (2016: 319) ”The Effectiveness of Geography Student 

Worksheet to Develop Learning Experiences for High School Students”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran geografi dengan 

menggunakan lembar kerja mendapat respon yang sangat baik dari peserta 

didik. Hal ini ditunjukkan peserta didik aktif untuk mengemukakan 

pendapat, mengajukan pertanyaan, diskusi dalam kelompok. Data, gambar 

dan peta di lembar kerja juga menarik perhatian peserta didik dalam 

belajar geografi. 

6. Ghazivakili (2014: 95), Hasil penelitian ini yang berjudul “The Role of 

Critical Thinking Skills and Learning Styles of University Students in 

Their Academic Performance” menunjukkan bahwa pemikiran kritis dan 

prestasi akademik memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain. 

Karena peran penting pemikiran kritis dalam meningkatkan kompetensi 

profesional, disarankan menggunakan metode pengajaran yang sesuai 

dengan gaya belajar. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GHAZIVAKILI%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25512928
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7. Mvududu dan Burgess (2012:116) “Constructivsm in Practice: The Case 

For English Language Learners “. Penelitian ini mengemukakan bahwa 

konstruktivisme secara luas disebut-sebut sebagai pendekatan untuk 

menyelidiki tingkat pemahaman anak-anak dan cara-cara pemahaman 

dapat membawa ke pemikiran tingkat tinggi. Konstruktivisme adalah cara 

belajar dan berpikir. Begitulah cara para peserta didik memahami materi 

dan bagaimana mereka bisa diajar dengan paling efektif. Konstruktivisme 

sebagai teori pendidikan berpendapat bahwa pendidik harus 

mempertimbangkan apa yang peserta didik ketahui. Pendidik kemudian 

membangun pengetahuan ini dan membiarkan peserta didik 

mempraktikkannya. Konstruktivis dan pedagogi bisa menjadi cara untuk 

melakukan materi yang relevan untuk peserta didik yang berbeda budaya 

dan bahasa. Membangun pengetahuan sebelumnya, membuat materi yang 

relevan, dan melibatkan pemikiran aktif sangat penting. 

8. Lee (2014: 96) “Worksheet Usage, Reading Achievement, Classes’ Lack of 

Readiness, and Science Achievement A Cross-Country Comparison “. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembar kerja dapat berguna dalam 

hal prestasi akademik, sebagai penunjang untuk buku teks, lembar kerja 

dapat digunakan untuk menambah informasi untuk kelas tertentu. Selain 

itu, lembar kerja dapat digunakan peserta didik untuk mengkonstruksi 

pengetahuan. 

9. Setialesmana (2016:181) “Pengaruh Penggunaan Pendekatan 

Konstruktivisme Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematik 

Mahapeserta didik”. Hasilnya menunjukkan efek positif dari pemakaian 
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pendekatan konstruktivisme terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematika peserta didik dan Peserta didik menunjukkan sikap positif 

terhadap penggunaan pendekatan konstruktivis. 

10. Seçken dan Alan (2011: 240) “The Effect of Constructivist Approach on 

Students’ Understanding of the Concepts Related to Hydrolysis”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kelompok perlakuan yang 

diajarkan melalui kegiatan pembelajaran konstruktivis lebih tinggi dari 

pencapaian kelompok kontrol yang diajarkan melalui kegiatan pengajaran 

tradisional. Perbedaannya telah terjadi secara signifikan dalam mendukung 

kelompok yang mendapat perlakuan. 

11. Voinea dan Purcaru (2014:113) “Boosting Romanian Students’ Interest in 

Learning Mathematics through the Constructivist Approach”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

ekstra kurikuler cenderung merangsang minat dalam matematika. 

Pendekatan konstruktivis dengan penekanan pada dimensi belajar yang 

efektif, tentang menumbuhkan motivasi positif, dengan penekanan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas konkrit dan autentik dapat membuat minat 

peserta didik “tetap” di bidang matematika. 

12. Suhardi (2017: 131) “Pengembangan LKS dengan Pendekatan 

Konstruktivistik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LKS berbasis pendekatan konstruktivisme ini dapat 

digunakan dalam pembelajaran berdasarkan validasi ahli media sebesar 

89,00 kategori baik dan ahli materi sebesar 68,10 kategori cukup. LKS 

berbasis pendekatan konstruktivisme efektif diuji coba utama dan uji coba 
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operasional membuktikan bahwa hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme lebih tinggi 

dibandingkan dengan peserta didik yang belum mengunakan LKS berbasis 

pendekatan konstruktivisme. 

13. Supiatin, dkk (2013:145) “Development Of Constructivist-Based Student 

Activity Sheet to Practice Science Process Skills”. Hasil penelitian dan 

pengembangan dapat disimpulkan menunjukkan bahwa, LKS telah 

dikembangkan secara teoritis layak dan mendapatkan persentase 97,47% 

dengan kriteria yang sangat layak. Persentase peserta didik yang bertemu 

Kegiatan 1 dan 2 mendapatkan persentase 82,4% dan 87,5%. 

Penelitian yang relevan di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Kesamaan diantaranya adala menggunakan 

pendekatan konstruktivistik sebagai pendekatan pembelajaran, 

mengembangkan LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik, bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Perbedaanya adalah 

materi pokok yang berbeda, subyek penelitian yang berbeda-beda tingkat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti lain, peneliti 

melakukan penelitian mengenai pengembangan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 
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G. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pemerintah pada tahun 2013 menerapkan kurikulum baru di semua jenjang 

pendidikan sekolah. Salah satu ciri kurikulum tahun 2013 adalah bersifat 

tematik integratif pada level pendidikan dasar (SD). Pembelajaran tematik 

memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Sesuai dengan 

tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik dalam belajar, 

konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi 

peserta didik SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. 

 

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik 

menjadi mampu beradaptasi dalam mengubah hidup di negara berkembang, 

melalui pelatihan yang berfokus pada dasar logis berpikir, pemikiran, kritis, 

akurat, jujur, efisien dan efektif. Oleh karena itu dalam kurikulum nasional, 

pelajaran yang satu dengan yang lain saling terintegrasi. Muatan pembelajaran 

disusun dalam sebuah tema. Dengan demikian pembelajaran dapat melatih 

peserta didik untuk berpikir holistik, mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

mereka dengan kehidupan nyata peserta didik dan peserta didik dilatih untuk 

mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi, sehingga melatih 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

 

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan 

tersedianya bahan ajar atau alat bantu yang menunjang. Penyediaan bahan ajar 

serta metode mengajar yang dinamis, kondusif serta dialogis sangat diperlukan 

bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Potensi peserta didik 
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akan muncul bila dibantu dengan LKPD yang mendukung proses interaksi 

yang sedang dilaksanakan serta mencakup unsur konstruktivistik. 

 

Kerangka pikir dari penelitian ini berupa input (kondisi awal), upaya riset dan 

pengembangan (proses) dan output (kondisi akhir). Kondisi awal yang 

menjadi sebab dilakukannya penelitian ini adalah dalam pembelajaran tematik 

di sekolah dasar masih berpusat pada pendidik. Bahan ajar yang digunakan 

peserta didik terbatas sehingga pemahaman tentang materi pembelajaran 

kurang. Peserta didik masih banyak yang kesulitan dalam menjawab 

pertanyaan pendidik serta mengemukakan pendapat, sehingga partisipasi 

peserta didik dalam pembelajaran kurang aktif. Bahan ajar khususnya LKPD 

sudah tersedia tetapi masih kurang dalam membantu meningkatkan 

pengetahuan peserta didik dan berpikir kritis peserta didik.  

 

Keberhasilan proses belajar tidak hanya terpaku dengan pendidik sebagai 

pendidik saja, namun butuh partisipasi aktif dari peserta didik dan 

bervariasinya media atau alat pembelajaran. Salah satu media pembelajaran 

yang dapat menunjang proses belajar yaitu dengan adanya bahan ajar berupa 

LKPD. LKPD merupakan bahan ajar media cetak yang berisi lembaran-

lembaran pekerjaan atau bahan-bahan sebagai panduan peserta didik belajar 

secara aktif dan membangun aktivitas melakukan kegiatan penyelidikan dan 

pemecahan masalah. Tindakan dengan masalah LKPD sudah tersedia tetapi 

masih kurang dalam membantu meningkatkan pengetahuan peserta didik dan 

berpikir kritis peserta didik, dapat diatasi dengan mengembangkan LKPD 

berbasis pendekatan konstruktivistik. Kondisi akhir yang diharapkan adalah 
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produk LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk struktur kerangka pikir  

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kerangka Pikir Penelitian dan Pengembangan 

 

H. Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut:  

1. Jika digunakan langkah-langkah pengembangan LKPD sesuai prosedur 

maka akan terwujudnya pengembangan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik untuk menumbuhkan berpikir kritis peserta didik. 

Kondisi awal 

(input) 

Pembelajaran di kelas dan kendala-kendala yang ditemukan seperti LKPD yang 

belum dikembangkan oleh pendidik dan keterampilan berpikir kritis. 

 

 

 

 

 

 

Upaya Riset dan Pengembangan 

(Proses) 
 

Bahan Ajar 

LKPD 

Pendekatan 

Konstruktivistik 

Mengembangkan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik dan berpikir kritis 

Kondisi akhir 

(output) 

 

LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik yang menarik dan efektif untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 
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2. Jika penerapan LKPD disusun berdasarkan syarat yang ditentukan, maka 

akan menghasilkan LKPD yang menarik. 

3. Jika ada perbedaan hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum 

menggunakan LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik yang ditandai 

dengan peningkatan hasil tes, maka pengembangan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik efektif digunakan dalam proses pembelajaran. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah R & D atau metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Menurut Sugiyono (2015: 35) metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan menurut 

Setyosari (2015: 275-277) penelitian pengembangan memfokuskan pada 

bidang desain atau rancangan, apakah itu berupa model desain dan desain 

bahan ajar. Pengembangan juga merupakan suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan 

adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk yang 

menghasilkan produk yang lebih baik. Model pengembangan yang digunakan 

adalah model Research and Development (R & D) Brog dan Gall (2003:569-

575). Langkah-langkah penelitian pengembangan tersebut adalah 1) 

pengumpulan informasi penelitian (research and information collecting), 2) 

perencanaan (planning), 3) mengembangkan bentuk awal produk (develop 

preliminary form of product), 4) uji lapangan tahap awal (preliminary field 
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testing), 5) revisi produk utama (main product revision), 6) uji lapangan utama 

(main field testing), 7) revisi produk operasional (operational field testing), 9) 

revisi produk tahap akhir (final product revision), dan 10) diseminasi dan 

implementasi (dissemination and implementation). 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 

Langkah-langkah utama dalam melaksanakan penelitian pengembangan ini 

pada research and development yang dikembangkan oleh Borg and Gall ini 

dapat digambarkan dengan bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Langkah-Langkah Penelitian R&D Borg and Gall (2003:569-

575) 

 

Pengumpulan 

informasi penelitian 
Perencanaan 

Mengembangkan 

bentuk awal produk 

Uji lapangan tahap 

awal 

Revisi produk 

utama 
Uji lapangan utama 

Revisi produk 

operasional 

Uji lapangan 

operasional 

Revisi produk tahap 

akhir 

Diseminasi dan 

Implementasi 



56 

Berikut penjelasan langkah-langkah pengembangan menurut Borg and Gall: 

 

1. Pengumpulan informasi penelitian (research and information collecting) 

Tahap ini adalah tahap awal dalam penelitian pengembangan, meliputi 

tinjauan pustaka, observasi kelas, dan persiapan penyusunan laporan. 

2. Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan, meliputi kegiatan mendefinisikan (membatasi) 

keterampilan, menyatakan tujuan dalam mementukan pelajaran, dan 

pengujian kelayakan dalam skala kecil. Kegiatan perencanaan meliputi 

kegiatan mendefinisikan (membatasi) keterampilan, menyatakan tujuan 

dalam mementukan pelajaran, dan pengujian kelayakan dalam skala kecil. 

3. Mengembangkan bentuk awal produk (develop preliminary form of 

product) 

Komponen-komponen yang terintegrasikan ke dalam produk merupakan 

bentuk fisik dari produk pengembangan. Pengembangan draf produk 

meliputi kegiatan mempersiapkan bahan ajar, buku panduan, dan alat 

evaluasi. 

4. Uji lapangan tahap awal (preliminary field testing) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan dan 

menganalisis data wawancara, observasional dan kuesioner. 

5. Revisi produk utama (main product revision) 

Hasil dari uji lapangan tahap awal yang dilakukan oleh para ahli terhadap 

desain produk maka akan diketahui apa saja kelemahan dan kekurangan 

dari produk yang telah dikembangkan. Dari kelemakan kelebihan tersebut, 
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perlu dilakukan perbaikan desain sehingga produk menjadi layak untuk 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik setelah uji coba. 

6. Uji lapangan utama (main field testing) 

Pengumpulan data kuantitatif atas kinerja sebelum dan sesudah pelajaran. 

Hasilnya kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan data kelompok 

kontrol. 

7. Revisi produk operasional (operational product revision)  

Revisi produk yang disarankan melalui uji lapangan utama. 

8. Uji lapangan operasional (operational field testing) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan dan 

menganalisis data wawancara, observasional dan kuesioner.  

9. Revisi produk tahap akhir (final product revision) 

Revisi produk sebagaimana yang disarankan oleh uji lapangan 

operasional.  

10. Diseminasi dan Implementasi 

Produk yang telah selesai dapat disebarluaskan dan dipergunakan untuk 

umum. 

 

Dengan tetap mengacu pada model pengembangan (R&D) oleh Borg and Gall 

maka dalam proses pengembangan ini peneliti hanya melakukan sampai 9 

langkah, dikarenakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan hanya 

untuk satu sekolah dan menyesuaikan pada karakteristik, keterbatasan waktu, 

biaya serta tenaga. Hasil atau dampak dari penerapan LKPD sudah ada, baik 

pada uji lapangan utama maupun uji coba lapangan yang lebih luas karena 
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selama pelaksanaan pembelajaran terdapat tugas yang dilakukan peserta didik 

serta dilaksanakannya tes. 

 

C. Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengembanan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik. Pengembangan LKPD berbasis 

konstruktivistik ini merupakan suatu bahan ajar yang nantinya akan 

membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. LKPD 

sendiri tersusun dari judul, petunjuk belajar, kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, tugas dan cara 

kerja serta penilaian. 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. Berpikir kritis adalah merupakan proses aktif yang 

dilakukan untuk membuka pikiran dalam memperluas pemahaman yang 

bertujuan agar dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan yang 

benar dan masuk akal.  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Bebas 

Secara operasional LKPD adalah lembaran-lembaran berupa kegiatan 

pembelajaran yang telah dirancang khusus untuk meningkatkan 
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kemampuan peserta didik berdasarkan peningkatan hasil belajar sebelum 

dan setelah mengikuti pembelajaran. Pengukuran dilakukan untuk menilai 

proses pembelajaran dengan memanfaatkan pengembangan LKPD 

berbasis Pendekatan Konstruktivistik. LKPD disusun oleh pendidik, 

format LKPD dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran 

sehingga keberadaannya membuat peserta didik dapat memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 

pencapaian yang ditempuh. Pendidik yang mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik, membuat pemanfaatan LKPD 

yang disusun oleh pendidik dapat membuat peserta didik memberdayakan 

pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dan membuat peserta didik 

dapat mengaitkan konsep yang satu dengan yang lain.  Penilaian LKPD 

dilakukan oleh ahli/ pakar menggunakan skala likert dengan skor 1-5. 

 

2. Variabel Terikat 

Berpikir kritis menggunakan indikator a) mengidentifikasi masalah yang 

ditemukan, b) memberikan penjelasan sederhana, dan c) membuat 

keputusan. Ketiga indikator sederhana ini digunakan untuk mengetahui 

tumbuhnya berpikir kritis pada peserta didik dengan menggunakan tes 

hasil belajar pilihan ganda yang merujuk pada berpikir kritis. 

 

E. Subjek Uji Coba Produk Penelitian dan Pengembangan 

 

Uji coba produk dalam penelitian dan pengembangan LKPD ini terdiri dari 

tiga uji coba, yaitu uji coba produk awal yang akan dilakukan dengan cara 

memvalidasi tiga aspek yaitu validasi ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. 



60 

Selanjutnya uji coba kelompok kecil dilakukan pada kelas IV B SD Negeri 1 

Nunggalrejo. Sedangkan uji coba lapangan dilakukan pada kelas IV A SD 

Negeri 1 Nunggalrejo. Data lengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Data Subjek Uji Coba Produk Penelitian dan Pengembangan 

No Subjek Uji Coba Jumlah 

Uji Coba Produk Awal 

1. Ahli Validasi Materi 1 

2. Ahli Validasi Media 1 

3. Ahli Validasi Bahasa 1 

4. Validasi oleh Pendidik Kelas IV 1 

Uji Coba Kelompok Kecil 

1. Peserta didik Kemampuan Awal Tinggi 3 

2. Peserta didik Kemampuan Awal Sedang 3 

3. Peserta didik Kemampuan Awal Rendah 3 

Uji Coba Kelompok Besar 

1. Peserta didik Kelas IV A SD Negeri 1 

Nunggalrejo 

26 

Total 39 

 

Jadi total subjek uji coba secara keseluruhan adalah 39 orang yang terbagi dari 

subjek uji coba produk awal sebanyak 4 orang, uji coba kelompok kecil terdiri 

dari 9 orang, dan uji coba lapangan terdiri dari 26 orang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lembar soal 

tertulis, dan lembar angket. 

a. Lembar Soal Tertulis 

Tes tertulis dalam penelitian ini berupa pilihan ganda. Tujuan dari tes 

tertulis ini untuk mendata pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran yang mengacu pada kemampuan berpikir kritis. Tes akan 

dilakukan dua kali yaitu awal tes (pretest) dan akhir (posttest). 
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Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Mengacu pada  

   Berpikir Kritis 

Kompetensi Dasar Indikator 
Ranah 

Kognitif 

Sebaran 

Soal 

Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati tokoh-

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Menyampaikan hasil 

identifikasi tokoh-

tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi secara 

lisan, tulis, dan visual. 

3.9.1 Menentukan tokoh-tokoh 

dalam cerita fiksi 

3.9.2 Mengklasifikasian jenis 

tokoh protagonis dan 

antagonis  

3.9.3 Menganalisis tokoh 

protagonis dan antagonis 

dalam cerita fiksi 

3.9.4 Menafsirkan tokoh 

protagonist dan antagonis 

berdasarkan pengamatan 

3.9.5 Menghubungkan informasi 

dari jenis tokoh dengan 

cerita rakyat di daerah 

tempat tinggalnya 

C3 

 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

C5 

 

 

C6 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5,6 

4.9.1 Melisankan informasi 

hasil identifikasi tokoh-

tokoh yang terdapat pada 

teks fiksi. 

4.9.2 Menuliskan informasi 

hasil identifikasi tokoh-

tokoh yang terdapat pada 

teks fiksi   

P2 

 

 

 

 

P2  

 

 

PPKn 

3.3 Menjelaskan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 
 
 
 
 
4.3 Mengemukakan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.2 Menguraikan manfaat 

mengenai keberagaman 

karakteristik individu  

3.3.3 Menyimpulkan manfaat 

keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan sehari-

hari 

C3 

 

 

 

 

C4 

 

 

C6 

7,8 

 

 

 

 

9,10 

 

 

11,12 

4.1.1 Mengungkapkan sikap 

toleransi dengan 

berdiskusi 

P2  

IPS 

3.3 Mengidentifikasi 

kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan 

3.3.1 Menguraikan kegiatan 

ekonomi  

3.3.2 Menganalisis kegiatan 

ekonomi kaitannya dengan 

bidang pekerjaan 

3.3.3 Menafsirkan bidang 

pekerjaan berdasarkan 

hasil pengamatan 

kegiatan ekonomi di 

lingkungan sekitar 

C4 

 

 

C4 

 

 

C5 

13, 14  

 

 

15, 16,  

 

 

17, 18, 

19 

4.3.1  Menyajikan laporan hasil 

identifikasi kegiatan 

P2  
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Kompetensi Dasar Indikator 
Ranah 

Kognitif 

Sebaran 

Soal 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai 

provinsi. 

ekonomi dan 

hubungannya dengan 

berbagai bidang 

pekerjaan, serta 

kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

IPA 

3.4 Menghubungkan gaya 

dengan gerak pada 

peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

 
 
 
 
4.4 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

hubungan antara gaya 

dan gerak. 

3.4.1 Mendeskripsikan pengaruh 

gaya terhadap gerakan 

benda 

3.4.2 Memberikan contoh 

pengaruh gaya terhadap 

gerakan benda 

3.4.3 Menemukan peristiwa 

pengaruh gaya terhadap 

gerakan benda di 

lingkungan sekitar. 

C4 

 

 

 

C3 

 

 

C5 

20, 21,  

 

 

 

22, 23,  

 

 

24, 25 

4.4.1  Menyajikan hasil laporan 

yang berkaitan dengan 

percobaan tentang 

hubungan antara gaya 

dan gerak. 

4.4.2  Menyajikan informasi 

tentang hubungan antara 

gaya dan gerak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

P2 

 

 

 

 

P3 

 

 

SBdP 

3.3 Mengetahui gerak tari 

kreasi daerah. 

 
 
 
 
 
 
4.3 Meragakan gerak tari 

kreasi daerah. 

3.3.1 Menguraikan unsur-unsur 

gerak pada tarian 

3.3.2 Mendeteksi perbedaan 

gerak tari tradisional dan 

tari kreasi 

3.3.3 Mengumpulkan daftar 

tarian-tarian kreasi yang 

ada di daerah tempat 

tinggal maupun luar 

daerah tempat tinggal 

C4 

 

C4 

 

 

C6 

26, 27,  

 

28, 29,  

 

 

30 

4.3.1 mempraktikkan gerak tari 

tradisioanal sesuai contoh 

4.3.2 Membuat gerak tari kreasi 

daerah 

4.3.3 memperagakan hasil 

gerakan yang telah dibuat 

  

 

Tabel 7. Indikator Berpikir Kritis 

Indikator 
Sebaran Soal setelah 

Validitas 

A. Mengidentifikasi masalah 1, 2, 9, 10, 11, 15, 18, 19, dan 

20 

B. Memberikan penjelasan sederhana 3, 4, 5, 8, 12, 13, 16, dan 17 

C. Membuat keputusan 6, 7, dan 14 
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b. Lembar angket 

Lembar angket untuk mengukur validitas LKPD berbasis Pendekatan 

Konstruktivistik berdasarkan pendapat para ahli. Instrumen dikonstruksikan 

berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur dalam pembuatan LKPD 

berdasarkan konsep tentang pembuatan LKPD di kelas IV, selanjutnya 

peneliti akan mengkonsultasikan kepada para ahli, yaitu ahli materi, ahli 

desain pembelajaran, dan pendidik kelas IV. Instrumen penilaian tes tertulis 

akan diuji dengan pengujian validitas instrumen dan penghitungan 

reliabilitas. Kisi-kisi instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi 

No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

1 Kesesuaian 

LKPD dengan 

pendekatan 

konstruktivistik 

a. LKPD memuat permasalahan yang dapat 

dikembangkan oleh peserta didik 

1) Permasalahan yang ada dalam LKPD sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

2) Permasalahan dalam LKPD menarik untuk 

dipecahkan. 

3) Permasalahan dalam LKPD sesuai tingkat 

perkembangan berpikir peserta didik kelas 

IV. 

3 

  b. LKPD dilakukan secara berkolaborasi 

1) Langkah kerja dalam LKPD menuntuk 

peserta didik untuk aktif mengembangakan 

pengetahuannya secara berkelompok 

2) LKPD melatih peserta didik untuk 

berkerjasama saling bertukar pikiran. 

2 

  c. LKPD menghasilkan produk yang dapat 

dipresentasikan 

1) Kegiatan yang ada dalam LKPD 

menghasilkan produk dari hasil kegiatan 

peserta didik. 

2) Produk yang dihasilkan dalam LKPD 

dapat melatih peserta didik untuk lebih 

aktif dan kretif . 

3) Produk yang dihasilkan oleh peserta didik 

menjadikan peserta didik lebih percaya diri 

dengan kemampuannya. 

3 

  d. LKPD menjadikan peserta didik lebih 

bertanggung jawab 

1) LKPD menjadikan peserta didik lebih 

tertantang untuk mengembangkan 

kemampuannya. 

3 
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No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

2) LKPD menjadikan peserta didik untuk 

dapat lebih mudah menyelesaikan tugas 

3) peserta didik dapat dibimbing untuk 

menyelesaikan tugas sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang telah disepakati. 

  e. Aktivitas dalam LKPD menggunakan prosedur 

ilmiah konstruktivisme 

1) peserta didik dapat mengembangkan 

pengetahuan yang ada dalam LKPD 

2) peserta didik dapat mengidentifikasi 

masalah yang harus dikembangkan dalam 

LKPD 

3) peserta didik dapat mengumpulkan fakta 

yang ada untuk mengembangakan 

pengetahuan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

4) Peserta didik merumuskan hipotesis 

sederhana. 

5) Peserta didik mencari kebenaran data yang 

diperoleh dengan melakukan analisis 

pengetahuannnya berdasarkan fakta yang 

ada. 

6) Peserta didik mendiskusikan hasil 

pengembangan pengetahuannya. 

6 

2 Kualitas isi 

LKPD 

a. Materi pembelajaran dalam LKPD mengacu 

kompetensi dasar 

1) Tujuan pembelajaran sesuai KD 

2) Materi pembelajaran sesuai KD 

3) Kegiatan dalam LKPD sesuai dengan 

materi pembelajaran 

3 

  b. LKPD menyajikan bahan ajar/ materi yang 

memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

1) LKPD memuat petunjuk belajar 

menggunakan LKPD. 

2) Waktu yang digunakan untuk mempelajari 

materi dalam LKPD sesuai 

3) Informasi yang ada dalam LKPD jelas dan 

mudah dipahami. 

4) Materi dalam LKPD disusun dari mudah 

kemudian menuju materi yang sulit 

5) Penjelasan materi disertai gambar yang 

mempermudah peserta didik memahami 

materi. 

5 

  c. Isi LKPD memberikan pengalaman dari 

kegiatan pembelajaran. 

1) Materi dalam LKPD disusun sesuai dengan 

pengalaman yang ada dilingkungan peserta 

didik.  

2) Materi dalam LKPD memberikan 

pengalaman berupa pesan/moral bagi 

kehidupan peserta didik. 

2 

  d. Jenis kegiatan dalam LKPD bersifat hands on 

(mengarahkan peserta didik untuk beraktivitas). 

1) Kegiatan dalam LKPD menuntut peserta 

didik untuk melakukan pengamatan. 

3 
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No 
Aspek Yang 

Dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

2) kegiatan dalam LKPD menuntut peserta 

didik untuk melakukan analisis. 

3) Kegiatan dalam LKPD menuntut peserta 

didik melakukan uji coba dengan 

mengumpulkan fakta. 

  e. Pertanyaan LKPD bersifat produktif 

1) Pertanyaan dalam LKPD sesuai materi 

pembelajaran. 

2) Ketepatan alokasi waktu yang digunakan 

dalam menyelesaikan tugas yang ada di 

LKPD. 

2 

 

 

Tabel 9. Kisi-Kisi Validasi Ahli Media 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

1 Kesesuaian 

LKPD 

dengan 

syarat 

didaktik 

a. Penyusunan LKPD bersifat universal 

1) Materi dalam LKPD dapat dipahami oleh peserta 

didik yang pandai dan kurang pandai. 

2) Pertanyaan peserta didik sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. 

2 

  b. LKPD menekankan pada proses penemuan konsep 

1) Langkah-langkah pembelajaran dalam LKPD 

disusun secara sistematis untuk membantu 

peserta didik menemukan konsep. 

2) Kegiatan dalam LKPD merangsang kemampuan 

peserta didik untuk berpikir ilmiah. 

2 

  c. LKPD mengajak peserta didik aktif dalam proses 

pembelajaran. 

1) Kegiatan dalam LKPD merangsang peserta didik 

untuk aktif mengajukan pertanyaan. 

2) Kegiatan dalam LKPD menuntut peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan peserta 

didik. 

2 

  d. LKPD mengembangkan kemampuan komunikasi 

sosial, emosional, moral dan estetika. 

1) Kegiatan pembelajaran menjadikan peserta didik 

mampu berkomunikasi menyampaikan ide 

gagasan sesama anggota kelompok 

2) Kegiatan pembelajaran menjadikan peserta didik 

mampu berkomunikasi menyampaikan ide 

gagasan antar kelompok. 

3) Kegiatan daam LKPD mengandung pesan moral 

untuk peserta didik. 

4) Kegiatan dalam LKPD menjadikan berpikir 

kreatif memecahkan masalah 

4 

2 Kesesuaian 

LKPD 

dengan 

syarat 

kontruksi 

a. Penggunaan bahan LKPD 

1) Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak. 

2) Bahasa yang digunakan dalam LKPD efektif dan 

efesien 

2 

  b. Penggunaan kalimat pada LKPD 

1) Kalimat yang digunakan dalam LKPD efektif 

dan efesien 

2) Kalimat dalam LKPD mudah dipahami 

2 
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No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

  c. Tingkat kesukaran dan kejelasan LKPD 

1) Tingkat kesukaran materi dan tugas dalam LKPD 

sesuai dengan indikator Pembelajaran 

2) Pertanyaan dalam LKPD jelas. 

3) Materi dalam LKPD jelas dan mudah dipahami 

peserta didik. 

3 

3 Kesesuai 

LKPD 

dengan 

syarat teknis 

a. Tulisan 

1) Huruf yang digunakan jelas. 

2) Kalimat yang digunakan dalam sesuai EYD. 

3) Ukuran huruf dan gambar sesuai 

3 

  b. Gambar 

1) Gambar dalam LKPD jelas 

2) Gambar dalam LKPD menarik 

3) Gambar dalam LKPD sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3 

  c. Penampilan LKPD 

1) Desain sampul menarik perhatian peserta didik. 

2) Penampilan LKPD bervasiasi tidak monoton. 

3) Format penyususnan LKPD sesuai dengan aturan 

yang ada (judul, SK, KD, indikator, tujuan, 

petunjuk, materi, langkah-langkah, dan 

kesimpulan). 

3 

 

Tabel 10. Kisi-kisi Validasi Ahli Bahasa 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Jumlah 

Item 

1. Lugas a. Ketepatan struktur kalimat. 

b. Keefektifan kalimat. 

c. Pilihan kata. 

3 

2. Komunikatif d. Keterbacaan pesan 

e. Ketepatan penggunaan kaidah bahasa. 

f. Kalimat dalam LKPD mudah dipahami. 

3 

3. Tulisan g. Huruf yang digunakan jelas. 

h. Kalimat yang digunakan sesuai dengan EYD. 

i. Ukuran huruf dan gambar sesuai. 

j. Keruntutan dan keterpaduan antar paragraf 

4 

4. Penggunaan 

istilah, 

simbol, atau 

ikon. 

k. Kebakuan istilah. 

l. Konsistensi penggunaan istilah. 

m. Konsistensi penggunaan simbol atau ikon. 

3 

 

Tabel 11. Kisi-kisi Uji Kemenarikan 

No. Pernyataan 
Jumlah 

Item 

Kemenarikan dan Kemudahan 

1 Tertarik untuk belajar tematik tema daerah tempat tinggalku 

menggunakan LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik 

4 

2 Keinginan terus mengulang dan terus berlatih untuk mendapatkan 

hasil belajar yang optimal menggunakan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik 
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No. Pernyataan 
Jumlah 

Item 

3 Kemudahan penggunaan LKPD berdasarkan fasilitas yang ada 

4 Kemudahan memahami materi menggunakan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik 

Kemanfaatan 

1 Membantu meningkatkan minat mempelajari materi 5 

2 Membantu mempelajari materi secara lebih mudah 

3 Membantu meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari 

4 Membantu mempermudah mencapai tujuan pembelajaran 

5 Evaluasi dalam LKPD dapat digunakan untuk membantu nilai 

penguasaan kompetensi 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan pada tahap penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan 

ini adalah: 

1. Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar yang mengacu pada 

berpikir kritis peserta didik pada Tema daerah tempat tinggalku dengan 

subtema keunikan daerah tempat tinggalku kelas IV. Data tersebut berupa 

data kuantitatif yang diperoleh  melalui test yang diberikan kepada peserta 

didik kelas IV SD Negeri 1 Nunggalrejo. 

2. Angket 

Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada pendidik kelas dan peserta 

didik dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keterbacaan produk 

dan kemenarikan LKPD. Data yang diperoleh melalui angket tersebut 

berupa data kuantitatif.  

 

 



68 

3. Lembar Validasi Ahli 

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

Dalam penelitian ini untuk memvalidasi produk pengembangan LKPD 

berbasis Pendekatan Konstruktivistik. Lembar validasi ditujukan kepada 

Dosen ahli media, materi, dan bahasa. Data yang diperoleh melalui angket 

tersebut berupa data kuantitatif. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua cara yaitu teknik analisis 

kualitatif yang diperoleh dari angket, kemudian teknik analisis kuantitatif yang 

diperoleh dari tes pengetahuan peserta didik. Teknik analisis data meliputi 

beberapa tahapan, yaitu: 

1. Uji Instrumen 

a. Validitas Instrumen 

Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan 

pembelajaran dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan 

butir-butir tes yang menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika tes 

tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Widoyoko 

(2014: 177) validasi butir soal dapat menggunakan rumus product 

moment dengan angka kasar, yaitu: 

 

Keterangan: 

X = Skor butir 

Y = Skor total 
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 = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 

Penafsiran harga koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan 

harga dengan harga kritik. Adapun harga kritik untuk validitas butir 

instrumen adalah 0,3. Artinya apabila rxy lebih besar atau sama dengan 

0,3, maka nomor butir tersebut dapat dikatakan valid. Berikut ini 

adalah hasil pengolahan data uji validitas instrumen tes. 

Berdasarkan hasil perhitungan, dari 30 butir soal yang diujicobakan, 

ternyata ada 6 butir soal yang tidak valid yaitu butir soal nomor 4, 12, 

14, 18, 21, dan 30 sehingga terdapat 24 butir soal yang valid. 

Sedangkan soal yang digunakan untuk mendapat data penelitian adalah 

sebanyak 20 butir soal, sehingga butir soal nomor 3, 8, 19, dan 25 juga 

tidak digunakan dalam penelitian dikarenakan rhitung nya lebih kecil 

diantara butir soal yang lain. Hasil perhitungan validitas butir soal 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 189. 

 

b. Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliabilitas apabila tes tersebut memiliki 

konsistensi dalam mengukur kemampuan yang hendak diukur. Uji 

reliabilitas instrumen hasil belajar dilakukan dengan metode Cronbach 

Alpha menggunakan bantuan program komputer Microsoft Excel. 

Selanjutnya menginterpretasikan besarnya nilai reliabilitas dengan 

indeks korelasi sebagai berikut: 
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Tabel 12.  Kriteria Reliabilitas 

Interval Koefisien Reliabilitas 

0,80-1,000 Sangat kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,40-0,599 Sedang 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

(sumber: Sugiyono, 2015:184) 

 

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes LKPD 

berbasis pendekatan konstruktivistik, diperoleh koefisien reliabilitas 

sebesar 0,90. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes 

yang digunakan memiliki kriteria reliabilitas yang sangat kuat. Dengan 

demikian, instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian. Hasil 

perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 

halaman 191. 

 

c. Tingkat kesukaran 

Indeks kesukaran merupakan cara menganalisis data untuk mengetahui 

tingkat kesulitan sebuah butir soal. Tingkat kesukaran/indeks 

kesukaran digunakan rumus sebagai berikut. 

I = 
𝐵

𝑁
 

Keterangan: 

I = Indeks kesulitan 

B = Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

N = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

(sumber: Sudjana, 2010:137) 

 

Tabel 13. Indeks Kesulitan Soal 

Indeks kesulitan soal Keterangan 

0-0,30 Sukar 

0,31-0,70 Sedang 

0,71-1,00 Mudah  

(sumber: Sudjana, 2010:137) 
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V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan 

dengan judul “Pengembangan LKPD berbasis Pendekatan Konstruktivistik 

untuk Menumbuhkan Berpikir Kritis Peserta didik Kelas IV SD Negeri 1 

Nunggalrejo” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik ini 

menggunakan penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall. LKPD ini 

berisikan materi yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta 

didik, serta dilengkapi latihan berupa gambar sebagai media pengamatan 

yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 

IV SD. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik dengan tema daerah tempat tinggalku subtema 

keunikan daerah tempat tinggalku kelas IV SD yang didesain dengan 

kurikulum 2013 merupakan LKPD yang layak berdasarkan uji ahli materi, 

media, dan bahasa. 

2. Produk LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik yang dikembangkan 

berdasarkan respon peserta didik terhadap penilaian kemenarikan dalam 

penggunaan LKPD. Hal tersebut dibuktikan perolehan skor respon peserta 

didik pada uji coba kelompok kecil yaitu memiliki rata-rata skor 4,06 
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dengan kategori menarik. Dan rata-rata skor respon peserta didik pada uji 

coba kelompok besar adalah sebesar 4,33 dengan kategori sangat menarik. 

3. Produk LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik yang dikembangkan 

efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik pada skor pretest dan 

postest dengan N-gain sebesar 0,63 dengan kategori sedang.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dilakukan 

refleksi sebagai harapan untuk menumbuhkan berpikir kritis melalui LKPD 

berbasis pendekatan konstruktivistik.  

1. Implikasi penelitian pengembangan produk LKPD yang layak, yang 

mampu memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD 

yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang 

lamban, yang sedang maupun yang pandai. Pengembangan LKPD 

merupakan upaya nyata agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. 

Melalui sifat kemandirian ini lah peserta didik nantinya diharapkan tidak 

saja dapat menyerap pengetahuan secara satu arah dari pendidik melainkan 

juga dapat secara kritis menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep-konsep sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan 

bagi peserta didik untuk mencari tahu. Kelayakan LKPD juga dapat 

memfasilitasi peserta didik terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan, pengalaman 

dalam pembelajaran, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari.   
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2. Pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik yang menarik dapat mengurangi rasa bosan, mampu 

memotivasi, dan memudahkan peserta didik dalam mengingat materi 

karena peserta didik melakukan kegiatan langsung yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. 

3. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan LKPD yang efektif dalam 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui 

pengembangan dan penerapan materi pelajaran yang terdapat dalam 

LKPD. Peserta didik dan pendidik akan dapat memanfaatkan LKPD yang 

dikembangkan secara efektif apabila dapat memahami instruksi-instruksi 

pembelajaran yang dikandungnya. Pengembangan LKPD kedepannya juga 

harus memenuhi standar atau kriteria LKPD yang ditetapkan oleh BSNP.  

 

C. Saran 

1. Bagi Peserta didik 

Peserta didik hendaknya dipantau dalam hal kesiapan materi sebelum 

pembelajaran dilakukan. Peserta didik dapat menggunakan LKPD berbasis 

pendekatan konstruktivistik sebagai salah satu sumber belajar, sehingga 

dapat membantu memahami materi dengan lebih kuat dan mudah serta 

dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.  

2. Bagi Pendidik 

Pendidik harus mempersiapkan materi-materi atau masalah serta 

pertanyaan kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Pendidik lebih 

berinovasi dan kreatif untuk mengembangkan LKPD yang berkualitas dan 
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efektif yang sesuai berdasarkan tema yang akan dipelajari, sehingga 

pendidik dapat mengetahui peserta didik yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah. Pendidik hendaknya lebih memahami 

pendekatan konstruktivistik kaitannya dengan memberikan penguatan 

terhadap konsep baru yang ditemukan oleh peserta didik, agar konsep 

tersebut tepat dan sesuai dengan yang ingin dicapai. Pendidik dapat 

membimbing serta memfasilitasi anak didiknya dalam belajar dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam hal mendorong 

peserta didik untuk aktif mengemukakan pendapatnya secara mandiri dan 

percaya diri.  

3. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memfasilitasi buku-buku pelajaran dan buku 

pengayaan bagi peserta didik agar semakin banyak sumber belajar peserta 

didik sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar dan 

menumbuhkan berpikir kritis melalui kegiatan membaca. 

4. Bagi Peneliti 

Pengembangan LKPD berbasis pendekatan konstruktivistik dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai pendidik professional. 

Peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan LKPD berbasis pendekatan 

konstruktivistik bukan hanya di ranah kognitifnya saja, melainkan pada 

ranah afektif dan psikomotornya serta pada tema, subtema, atau materi 

lainnya. 
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