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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan formal yang berlangsung 

disekolah merupakan interaksi aktif antara guru dan siswa. Peran guru dalam 

proses pembelajaran bukanlah mendominasi, melainkan membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk aktif memperoleh pemahamannya berdasarkan 

informasi yang ditemukan dari lingkungannya. Sesuai dengan teori belajar 

konstruktivisme yang dikembangkan oleh J. Piaget bahwa setiap individu 

memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dengan jalan 

berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkunganya (Gintings, 2007:30). 

Salah satu prinsip utama proses pembelajaran yaitu keaktifan siswa belajar 

di kelas. Belajar adalah berbuat, oleh karena itu tidak ada belajar tanpa aktifitas. 

Pengalaman belajar hanya dapat diperoleh jika siswa aktif  berinteraksi dalam 

lingkungannya. Seorang guru dapat menyajikan dan menyediakan bahan 

pembelajaran tetapi siswalah yang mengelola dan mencernanya sendiri sesuai 

kemauan, kemampuan, dan bakatnya. 

Untuk menunjang proses belajar mengajar di kelas, guru biasanya 

menggunakan media pembelajaran agar lebih efektif.  Seperti ungkapan Edgar 

Dale dalam sumiati (2007:175) yang menilai media pembelajaran dalam  

memberikan pengalaman belajar siswa, menyatakan bahwa semakin besar 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran maka akan semakin besar pula konsep 

tersebut akan diingat siswa. Kerucut pengalaman Edgar Dale mengisyaratkan 



 

2 

 

pentingnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran, karena hasil belajar seseorang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung atau konkrit. Pengalaman konkrit 

diperoleh dari hasil kontak langsung dengan objeknya, memberikan pengaruh 

90% hasil belajar yang akan diingat dan melekat dalam memori siswa. Jika 

pembelajaran hanya menggunakan verbal/ penuturan kata, maka konsep tersebut, 

hanya akan diingat 10%.  

Salah satu media yang sering digunakan dalam pembelajaran berupa LKS 

(Lembar Kerja Siswa). LKS merupakan bahan ajar yang dikemas sedemikian rupa 

agar dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Oleh karena itu dalam 

LKS sebaiknya memuat materi yang terstruktur, ringkasan, dan tugas yang 

berkaitan dengan materi ( Afifah 2014:2). Dari hasil pengamatan di sekolah, 

beberapa LKS yang digunakan saat ini belum menuntut aktifitas siswa, belum 

mengkonstruksi pemahaman siswa, dan belum meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah.   

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SD Muhammadiyah 04 

Batu pada tanggal 03 Desember 2015 menyatakan bahwa LKS (Lembar Kerja 

Siswa) dari penerbit tema 3 Peduli terhadap Makluk hidup yang biasanya dipakai 

siswa kelas IV terlihat dari tampilannya kurang begitu menarik dengan 

menggunakan kertas buram berwarna coklat tua, hanya berisi latihan-latihan soal 

dengan ringkasan materi yang tergolong minimal sekali, membuat siswa malas 

untuk membuka apalagi untuk mengerjakannya. Soal yang diberikan hanya 

menuntut kemampuan mengingat saja, sehingga kemampuan menalar siswa juga 

rendah. Misalnya ketika siswa ditanya ”Apakah peran penting tumbuhan bagi 

manusia?”, tidak banyak anak yang menjawab. Tapi ketika di tanya “ sebutkan 
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bagian-bagian tumbuhan!” banyak anak yang berani menjawab. Bahasa yang 

digunakan dalam LKS kurang komunikatif, sehingga sulit dimengerti. 

Keterbatasan waktu juga menjadi kendala pelaksanaan kegiatan  siswa di dalam 

LKS.  

Untuk itu perlu dikembangkan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang 

mendorong siswa dituntut lebih aktif menemukan masalah serta 

menyelesaikannya.Masalah yang diangkat dalam pembelajaran ini ialah masalah 

autentik,agar siswa secara mandiri dapat mencari alternatif pemecahan 

masalahnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat memenuhi tuntutan 

tersebut adalah pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning 

(PBL). Menurut Ibrahim (2005 : 6) ) Model PBL dapat membantu guru dalam 

mengaitkan masalah yang akan diajukan dengan autentik siswa, sehingga 

pembelajaran disesuaikan dengan tema bukan mata pelajaran. Selain itu, langkah-

langkah dalam PBL seperti mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil karya 

dapat mendorong siswa melakukan penyelidikan dan mengkomunikasikan hasil 

temuannya.  

Bertolak dari paparan di atas perlu diadakan perbaikan LKS melalui 

penelitian dan pengembangan (Research and Development), dengan judul ” 

Pengembangan LKS (Lembar Kerja Siswa) tema 3 subtema 1 menggunakan 

model PBL (Problem Based Learning) pada siswa kelas IV Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

dapat merumuskan bahwa: 
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1.2.1 Bagaimanakah validitas pengembanganLKS ( Lembar Kerja Siswa ) 

tema 3 subtema 1 menggunakan model PBL (Problem Based Learning) 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ? 

1.2.2 Bagaimanakah efektivitas pengembangan LKS ( Lembar Kerja Siswa ) 

tema 3 subtema 1 menggunakan model PBL ( Problem Based Learning) 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas maka tujaan penelitian 

ini adalah : 

1.3.1 Mendeskripsikan validitas pengembangan LKS ( Lembar Kerja Siswa ) 

tema 3 subtema 1  menggunakan model PBL ( Problem Based Learning) 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ? 

1.3.2 Mendeskripsikan efektivitas pengembanganLKS ( Lembar Kerja Siswa ) 

tema 3 subtema 1  menggunakan model PBL ( Problem Based Learning) 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar ? 

1.4 Spesifikasi Produk yang diharapkan 

  Spesifikasi dari produk pengembangan  LKS (Lembar Kerja Siswa 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Produk yang peneliti kembangkan ini berupa bahan ajar LKS (Lembar 

kerja Siswa) tema 3 Peduli terhadap Makhluk Hidup subtema 1 Hewan 

dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku meliputi pembelajaran 1 sampai 

pembelajaran 6kelas IV sekolah dasar. 

1.4.2 Produk yang peneliti kembangkan ini berupa bahan ajar LKS (Lembar 

kerja Siswa) dengan menggunakan modelPBL( Problem Based 
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Learning),dimana guru mengemas suatu masalah yang dibuatnya dan 

siswa memecahkan sendiri masalah tersebut dengan skill yang mereka 

punya. 

1.4.3 Dalam desain LKS (Lembar Kerja Siswa) yang akan saya buat terdapat 

judul,panduan penggunaan buku, kata Pengantar, Daftar isi. 

1.4.4 LKS yang akan peneliti buat dirancang sedemikian rupa agar  

memancing siswa untuk senang membaca dan mengerjakannya. Dalam 

produk yang dikembangkan ini terdapatlaboratorium mini, pesan 

profesor untuk merangsang anak lebih aktif selain itu terdapat soal-soal 

evaluasi, akan ada missing word,Secret word, serta word square agar 

siswa lebih kreatif lagi dalam perkembangan psimotoriknya. Tidak kalah 

menariknya LKS inidibuat dengan tokoh kartun yang familiyar di 

kalangan anak seusia SD contohnya Marsya dan Adit. 

1.4.5 LKS (Lembar Kerja Siswa) dengan menggunakan model  PBL ( Problem 

Based Learning) ini berbentuk media cetak. 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi input 

pemikiran-pemikiran baru terhadap pengembangan bahan ajar berbentuk LKS 

(Lembar Kerja Siswa). 

Ada pun secara praktis pentingnya penelitian ini dimaksudkan bermanfaat 

bagi guru dan siswa. Bagi guru sebagai alat untuk memotivasi, supaya guru kreatif 

dalam menciptakan bahan ajar sendiridan sebagai alat bantu atau pendukung 

dalam proses belajar mengajar khususnya pembelajaran tematik. Sedangkan bagi 

siswa tersedianya alternatif sumber belajar pada pembelajaran tematik yang dapat 
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digunakan siswa. Selain itu, tersedianya sarana untuk belajar secara mandiri 

melalui LKS yang dikembangkan. 

1.6 Asumsi dan keterbatasan Pengembangan 

Menurut teori National Education Association bahwa media sebagai 

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2010:5).Untuk itu peneliti 

mengemukakan asumsinya yakni siswa dapat lebih aktif belajar jika dalam 

pembelajaran tematik diterapkan pengembangan LKS dengan model PBL 

(Problem Based Learning). Disamping itu pengembangan ini dibatasi dengan 

tema 3 Peduli terhadap Makluk Hidup  subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di 

sekitar rumahku, dan keefektifan produk dilihat dari aktifitas dan ketuntasan 

belajar siswa atau (Tes Hasil Belajar) THB, sedangkan kevalidan suatu produk 

dilihat dari validasi konstruksi dan validasi isi dengan mengacu pada kriteria LKS 

yang baik. 

1.7 Definisi Istilah 

a. Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran baik secara individual maupun 

kelompok agar menemukan konsep keilmuan secara holistik, bermakna dan 

autentik. 

b. LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran-

lembaran kertas yang berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang harus dilakukan oleh siswa, materi yang mengacu pada kompetensi dasar 

yang harus dicapai. LKS merupakan suatu kumpulan panduan atau petunjuk 

bagi siswa untuk melakukan suatu tugas tertentu melalui proses penyelidikan 
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ataupun pemecahan masalah sehingga siswa dapat mencapai suatu kompetensi 

dasar tertentu. LKS yang akan peneliti kembangkan mengacu pada sintaks 

PBL. 

c. PBL (Problem Based Learning) merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan permasalahan-permasalahan nyata sebagai awal dari proses 

pembelajaran yang memberikan  kesempatan bagi siswa untuk melakukan 

penyelidikan, melakukan komunikasi berupa diskusi, mengajukan ide-ide dan 

melakukan demonstrasi dari penyelesaian masalah tersebut. 

 

 

 

 

 

 


