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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendekatan scientific merupakan pendekatan yang membantu siswa untuk 

menggali pengetahuannya sendiri dengan menemukan masalah dan memecahkan 

masalah itu sendiri sehingga pembelajaran akan lebih terpusat pada siswa untuk 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam setiap pembelajaran, bahan ajar 

merupakan salah satu komponen penting. Jenis bahan ajar cetak yaitu buku paket, 

LKS, handout, modul, dsb. Bahan ajar yang sering digunakan pada sekolah yaitu 

biasanya buku paket dan LKS. LKS yang digunakan di sekolah memang 

bermacam-macam dari penerbit dan penulis yang berbeda. LKS yang digunakan 

tersebut sudah baik, ada LKS yang sudah mengharuskan siswa untuk melakukan 

percobaan atau pembuktian agar siswa dengan mudah memahami materi.  

Selain LKS tersebut, ada juga LKS yang menuntut siswa untuk 

mengerjakan soal-soal tanpa siswa harus melakukan percobaan. LKS di sekolah 

ada yang sudah memuat tentang tahapan scientific, akan tetapi belum lengkap 

memuat lima tahapan scientific yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

membentuk jejaring. Ada LKS yang sudah menuntut siswa untuk melakukan 

percobaan, tetapi percobaan tersebut belum memenuhi semua tahapan scientific. 

Kegiatan percobaan atau pembuktian berarti hanya masuk ke dalam salah satu 

tahapan scientific yaitu mencoba. Sedangkan keempat tahapan yang lainnya 

belum ada. 

Sejalan dengan yang tertera dalam Depdiknas (2006) bahwa dalam proses 

belajar mengajar siswa berperan aktif dalam upaya menemukan pengetahuan, 
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konsep, teori dan kesimpulan bukan merupakan upaya mengumpulkan informasi 

atau fakta. Agar proses tersebut terlaksana, diperlukan peran guru sebagai 

pengarah kegiatan pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memperoleh 

pengetahuan namun juga membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri, 

sehingga pembelajaran berpusat pada siswa bukan berpusat pada guru. 

Fakta di lapangan berdasarkan observasi untuk analisis kebutuhan yang 

dilaksanakan pada Senin, 17 Maret 2014 terhadap guru kelas dan siswa kelas V 

yang berjumlah 30 siswa, menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum 

berjalan sebagaimana yang dikehendaki seperti yang diuraikan di atas. Peran guru 

masih lebih dominan dari siswa khususnya pada kegiatan pembelajaran IPA. 

Paradigma pembelajaran lama yang berpusat pada guru masih kental dilakukan 

oleh guru, belum banyak beralih kepada pandangan kontruktivistik yang lebih 

banyak melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Guru belum 

memperbarui metodologi dan teknologi pada pembelajaran IPA konvensional 

yang sudah biasa dilakukan oleh guru. Selama ini guru menganggap siswa adalah 

sebuah botol kosong yang kapan saja dapat diisi dengan ilmu pengetahuan. 

Paradigma pembelajaran lama tentunya harus kita geser dengan paradigma 

pembelajaran yang baru sesuai PP 32 Tahun 2013 bahwa mengajar merupakan 

perlibatan peserta didik dalam belajar, jadi siswa perlu dilibatkan secara aktif 

dalam membangun pengetahuan.  

Menurut Suparman (2012:9) bahwa yang terpenting dalam pembelajaran 

adalah peserta didik aktif dalam mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

sehingga dapat mengubah orientasi kegiatan. Artinya, siswa harus dapat menggali 

atau mencari informasi serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan 
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masalah. Sedangkan peran seorang guru hanyalah sebagai fasilitator dan 

mengarahkan siswa atau memberikan petunjuk kepada siswa dalam mencari 

pemecahan masalah. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang menuntut keterlibatan siswa 

aktif dalam proses pembelajaran adalah pendekatan scientific. Aspek-aspek pada 

pendekatan scientific terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan 

metode ilmiah. Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan 

yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. 

Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman 

langsung sebagai pengalaman pembelajaran (Rustaman:2005). Pendekatan 

scientific dalam pembelajaran dapat diaplikasikan dalam sebuah bahan ajar 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang mana akan membantu siswa dalam menggali 

pengetahuannya untuk menemukan sendiri masalah dan memecahkan masalah 

tersebut. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu bagian dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sangat menunjang dalam proses 

pembelajaran. LKS juga bisa dikatakan sebagai lembaran-lembaran yang berisi 

soal-soal atau panduan kegiatan penyelidikan yang harus dikerjakan oleh siswa. 

LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan semua keterampilan 

kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam 

bentuk panduan eksperimen (Trianto, 2009). LKS merupakan salah satu sumber 

belajar karena didalam LKS disajikan rangkuman-rangkuman materi, bahkan LKS 

juga bisa dikatakan sebagai alat evaluasi (Komalasari, 2010). Dengan adanya 

kegiatan eksperimen membuat situasi belajar menjadi lebih bermakna, dan dapat 
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terkesan dengan baik pada pemahaman siswa. Teori kontruktivis menyatakan 

bahwa bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya (Trianto, 2009).  

Sebagaimana uraian diatas, selain cara penyajian materi pelajaran atau 

suasana pembelajaran yang dilaksanakan, sumber belajar juga memegang peranan 

penting yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Agar siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri, dapat ditunjang dengan penggunaan LKS 

berbasis scientific, yang mana didalamnya juga mengandung langkah-langkah 

metode ilmiah (Helmenstine, 2013) yaitu melakukan pengamatan, menetukan 

hipotesis, merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, menguji hipotesis, 

menerima atau menolak hipotesis dan merevisi hipotesis atau membuat 

kesimpulan. Pembelajaran sangat membutuhkan sumber belajar agar proses 

pembelajaran tersebut lebih terarah dan tepat pada sasaran. Karena dengan adanya 

sumber belajar cukup menunjang terhadap pelaksanaan pembelajaran, yang mana 

sumber belajar itu sendiri berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan 

bahan-bahan pembelajaran sehingga memudahkan untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan materi pokok perubahan sifat benda pada 

mata pelajaran IPA kelas V karena materi tersebut berkaitan dengan dunia nyata 

dan kehidupan sehari-hari siswa sehingga akan memudahkan siswa dalam 

melakukan percobaan atau eksperimen. Tetapi dalam kurikulum 2013 dimana 

pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan tematik kurikulum 2013, LKS ini 

tetap dapat digunakan sebagai petunjuk bagi siswa untuk melakukan percobaan 
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pada tema 1 yaitu benda-benda di lingkungan sekitar sehingga dapat memudahkan 

siswa untuk memahami materi perubahan sifat benda. 

Dari sinilah terlihat bahwa pembelajaran  membutuhkan sebuah 

pendekatan yang sesuai serta membutuhkan Lembar Kerja Siswa yang membantu 

siswa untuk mengaitkan materi dengan dunia nyata. Atas dasar inilah perlu 

dilakukan pengembangan LKS berbasis scientific melalui penelitian yang berjudul 

“Pengembangan LKS Berbasis Scientific pada Pembelajaran IPA Kelas V Di 

SDN Pendem 1 Batu Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terlihat bahwa pembelajaran  

membutuhkan sebuah pendekatan yang sesuai serta membutuhkan Lembar Kerja 

Siswa yang membantu siswa untuk mengaitkan materi dengan dunia nyata. Maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengembangan LKS berbasis 

scientific pada pembelajaran IPA kelas V di SDN Pendem 01 Batu Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan ini berdasarkan latar belakang 

adalah untuk mengembangkan LKS berbasis scientific pada pembelajaran IPA 

kelas V di SDN Pendem 01 Batu Malang.  

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis scientific ini dikembangkan dari LKS 

yang digunakan pada Sekolah Dasar (SD) pada umumnya. Kebanyakan SD 

menggunakan LKS tertutup yang artinya soal-soal dalam LKS tersebut hanya 

sekedar memindah jawaban yang ada pada rangkuman materi ke jawaban dari soal 

tersebut juga pertanyaan dari soal-soal pada LKS tertutup biasanya mempunyai 
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jawaban yang menuntut siswa untuk menghafal dari materi yang berkaitan. LKS 

berbasis scientific ini digunakan untuk menggali pengetahuan siswa dengan 

kegiatan siswa yang bervariatif dan pertanyaan penalaran. Dengan demikian 

pembelajaran akan menjadikan siswa lebih aktif untuk bertanya sehingga 

pembelajaran akan berpusat pada siswa bukan lagi berpusat pada guru.  

Untuk menghasilkan LKS berbasis scientific yang baik dan menarik dalam 

pembelajaran, maka perancang LKS berbasis scientific yang akan dikembangkan 

memiliki kriteria khusus sebagai berikut: 

1. LKS pembelajaran yang dikembangkan adalah LKS pembelajaran IPA materi 

perubahan sifat benda kelas V SD yang mencakup Standar Kompetensi (SK) 

4. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses dan pada Kompetensi Dasar 

(KD) 4.2 menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, 

baik sementara maupun tetap. 

2. LKS terdiri dari tiga bagian yaitu : 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan teridiri atas beberapa komponen, yaitu cover 

judul LKS, kata pengantar, petunjuk untuk guru, halaman teori scientific 

approach, petunjuk untuk siswa, cover materi, kata pengantar, halaman 

scientific approach, halaman Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), tujuan dan indikator pembelajaran, dan daftar isi. 

b. Isi 

Bagian isi terdiri dari (1) Materi LKS, (2) Kegiatan belajar siswa 

terdiri dari tahap mengamati (observing), ditunjukkan pada kegiatan panca 
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indra dimana dalam kegiatan tersebut siswa di tuntut untuk menggunakan ke 

lima panca indranya untuk mengamati benda-benda yang telah disediakan 

serta menulis laporan dan menjawab soal. Tahap menanya (questioning), 

ditunjukkan pada kegiatan dimana siswa dihadapkan pada suatu 

permasalahan dan siswa dituntut untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 

pertanyaan tersebut sendiri secara berkelanjutan. Tahap menalar 

(assosiating), ditunjukkan pada kegiatan ayo latihan dan pada pertanyaan-

pertanyaan setelah kegiatan praktikum yaitu berisi soal-soal penalaran. Tahap 

mencoba (eksperimenting), ditunjukkan pada kegiatan ayo bermain praktikum 

dimana pada kegiatan ini siswa dituntut untuk melakukan percobaan dengan 

tujuan untuk membuktikan faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. 

Tahap membuat jejaring (networking), ditunjukkan pada kegiatan ayo diskusi 

dimana dalam kegiatan ini siswa dapat melakukan permainan teka-teki pintar 

bersama kelompok heterogen yang telah dibentuk oleh guru. (3) Penilaian 

dalam setiap akhir kegiatan siswa. 

c. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari LKS yaitu berisi daftar pustaka dan kunci jawaban. 

1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan LKS berbasis scientific ini dilakukan sebagai salah satu 

upaya untuk tercapainya proses pembelajaran IPA pada materi pokok perubahan 

sifat benda. Adapun pentingnya pengembangan LKS berbasis scientific kelas V 

terdapat dua aspek. Pertama, secara teoritis penelitian ini akan mengenalkan 

Lembar Kerja Siswa dengan pendekatan scientific yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA. LKS ini dapat membantu siswa untuk menggali 
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pengetahuannya sendiri dengan menemukan masalah sendiri dan memecahkan 

masalah tersebut sehingga melalui LKS ini siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, LKS ini juga memudahkan peserta didik kelas V SD 

untuk memahami konsep dari perubahan sifat benda. Pengembangan LKS 

berbasis scientific dimaksudkan untuk menambah keterampilan dan pengalaman 

dalam mengembangkan LKS berbasis scientific sebagai perantara siswa dengan 

guru dan bermanfaat bagi calon guru nantinya. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti 

tentang pengembangan perangkat pembelajaran. 

Kedua, secara praktis LKS berbasis scientific yang dihasilkan bisa menjadi 

bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Selain itu dengan 

menggunakan LKS berbasis scientific, guru dapat berperan sebagai fasilitator agar 

menciptakan proses belajar yang menumbuhkan peran aktif siswa, sehingga siswa 

dapat belajar lebih efektif dan tujuan belajar dapat tercapai secara optimal. Selain 

itu, LKS berbasis scientific dapat memberikan alternatif dan masukan bagi guru 

dalam mengembangkan bahan ajar. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, di antaranya yaitu pertama, LKS ini dirancang untuk kelas V SD 

pada pembelajaran IPA materi perubahan sifat benda karena perubahan sifat 

benda merupakan salah satu dari materi yang ada pada mata pelajaran IPA kelas V 

yang menurut siswa sulit untuk dipahami konsepnya secara keseluruhan. 

Kedua, LKS ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memudahkan siswa dalam menemukan masalah sendiri dan memecahkan 
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masalah tersebut pada eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan materi 

perubahan sifat benda karena materi ini dirasa siswa cukup sulit untuk dipahami 

mengingat di dalam materi perubahan sifat benda terdapat macam-macam sifat 

benda dan faktor penyebab perubahan sifat benda dimana siswa merasa susah 

untuk membedakan konsep dari perubahan sifat benda tersebut. 

1.7 Definisi Istilah 

Dalam suatu penelitian, penyusunan definisi istilah variabel sangat penting 

untuk menghindari adanya perbedaan pengertian tentang beberapa istilah yang ada 

dalam penelitian ini. Definisi istilah pada penelitian ini adalah LKS berbasis 

scientific merupakan bahan ajar cetak yang berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang dirancang menggunakan pendekatan scientific sebagai dasar pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajajaran sehingga siswa dapat menggali 

pengetahuannya sendiri karena di dalamnya terdapat langkah-lagkah metode 

ilmiah yang menjadikan pembelajaran lebih terpusat pada siswa. 

 


