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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitan dan Pengembangan 

2.1.1 Definisi Research and Development 

Menurut Gay, Mills, dan Airasian (2009) pengembangan adalah model 

pengembangan dalam bidang pendidikan yang mengembangkan prodak-prodak 

yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Sedangkan menurut Gall dan 

Borg dalam buku Education Research an Introduction (2003) model 

pengembangn pendidikan berdasarkan pada industri yang menggunakan temuan-

temuan penelitian dalam merancang produk dan prosedur baru. 

Berdasarkan kedua pendapat diatas penelitian pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

2.2 Bahan Ajar 

2.2.1 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2015) ”Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, 

alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh 

dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 
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pembelajaran misalnya buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, 

bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya”. 

Menurut National Centre for Competency Based Training dalam Prastowo 

(2015), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari 

ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar. 

Beberapa pengertian bahan ajar menurut Depdiknas (2008) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

2. Bahan ajar merupakan seperangkat substansi pembelajaran yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktor 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

4. Bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar.    
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2.2.2 Unsur-unsur Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis. Menurut Prastowo (2015), setidaknya ada beberapa komponen yang 

berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan 

berikut. 

1. Petunjuk belajar 

Komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun peserta didik. 

Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan 

materi kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik sebaiknya 

mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. 

2. Kompetensi yang akan dicapai 

Komponen kedua yang dimaksud ini adalah kompetensi yang akan dicapai 

siswa. Bagian ini harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai 

peserta didik, sehingga jelaslah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik.  

3. Isi materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran harus memuat materi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, artinya harus berasal dari sumber yang relevan agar tidak 

terdapat kesalahan konsep. Isi materi merupakan bagian inti dalam suatu bahan 

ajar. Oleh karena itu, materi harus sesuai dengan kompetensi dan indikator yang 

telah ditetapkan.  

 



13 
 

4. Informasi pendukung 

Informasi tambahan merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat 

melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah untuk 

menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Selain itu, pengetahuan yang 

diperoleh peserta didik pun akan semakin komprehensif. 

5. Latihan-latihan 

Komponen keempat ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan 

kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari 

bahan ajar. Kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terasah dan terkuasai 

secara matang. 

6. Petunjuk kerja atau lembar kerja 

Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah suatu lembar atau beberapa kertas 

yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksaan aktivitas atau kegiatan 

tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan praktik dan lain 

sebagainya. 

7. Evaluasi  

Komponen evaluasi memiliki sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada 

peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang 

berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran.  

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar  

Kegunaan bahan ajar sebenarnya tidak terlepas dari tujuan agar bahan ajar 

itu menjadi lebih bermakna. Adapun tujuan penyusunan bahan ajar menurut 

Depdiknas (2008) adalah sebagai berikut. 
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1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

2. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-

buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar 

menurut Dinas Pendidikan Nasional dalam Prastowo (2015) dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan fungsi bagi peserta didik. 

1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: 

a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar. 

b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator. 

c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. 

d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. 

e) Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. 

2. Fungsi bahan ajar bagi peserta pendidik, antara lain: 

a) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta 

didik yang lain. 

b) Peserta didik kapan belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki. 

c) Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. 
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d) Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. 

e) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/ mahasiswa yang 

mandiri. 

f) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasainya. 

2.2.4 Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar sangat beragam jenisnya, namun secara umum jenis bahan ajar 

menurut Depdiknas (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar cetak, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

atlas, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti seperti  video compact disk, 

dan film. 

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

 
2.3 Pengembangan LKS Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran SMP 

Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran di kelas, satu bahan ajar yang dapat digunakan 

untuk menunjang prmbelajaran yaitu LKS. Pada dasarnya, guru perlu 

mengembangkan bahan ajar khususnya LKS agar siswa ikut berperan aktif dalam 
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kegiatan belajar mengajar di kelas. LKS yang dikembangkan harus sesuai dengan 

tuntunan kurikulum dan karakteristik sasaran. Pengembangan LKS memerlukan 

persiapan yang matang dalam perencanaan materi (isi) dan tampilan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Materi LKS harus diturunkan dari Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang telah ditetapkan, sedangkan tampilan (desain) 

dikembangkan untuk memudahkan siswa berinteraksi dengan materi yang 

diberikan. Apabila desain yang kita buat terlalu sulit dan rumit bagi peserta didik, 

maka mereka akan kesulitan dalam memahami materi Trianto (2010). 

2.3.1 Pengertian LKS  

LKS adalah lembaran duplikat yang dibagikan guru pada setiap siswa di 

suatu kelas untuk melakukan kegiatan (aktivitas mengajar). Prastowo (2012) juga 

mengemukakan bahwa LKS adalah bahan ajar yang  dicetak berupa lembaran 

kertas yang berisi informasi soal/ pertanyaan yang harus dibawa siswa. Trianto 

(2010) juga berpendapat LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-

lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai.  

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bawa LKS merupakan 

bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan belajar, meskipun bukan sebagai 

bahan acuan pokok. Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pedukung pelaksanaan RPP, LKS juga dapat 
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berupa lembaran kertas yang berupa informasi maupun soal-soal  yang harus 

dijawab oleh siswa. 

2.3.2 Syarat Pembuatan LKS 

Menurut Darmodjo dan Kaligis sebagaimana dikutip oleh Senam (2008) 

mengemukakan syarat untuk LKS yaitu: 

1. LKS ini dapat digunakan dengan baik  untuk siswa yang lamban maupun 

pandai. 

2. LKS lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep. 

3. Didalam LKS terdapat variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa. 

4. LKS diharapkan mengutamakan pengembangan kemampuan komunikasi 

sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar yang dialami siswa 

ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa. 

5. syarat kontruksi, berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, 

kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan dalam LKS. 

6. syarat teknis, menekankan pada tulisan, gambar dan penampilan LKS.   

7. LKS yang disusun dapat merangsang siswa untuk saling bekerjasama baik 

dalam satu kelompok maupun dengan kelompok yang lain melalui suatu 

diskusi. 

2.3.3 Unsur/komponen LKS 

Unsur/komponen penyusun LKS berdasarkan Departemen Pendidikan 

Nasional tahun 2008 yaitu : 

1. Kata pengantar 
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2. Daftar isi 

3. Pendahuluan ( berisi analisis / daftar dari tujuan pembelajaran dan indikator 

ketercapaian berdasarkan hasil analisis dari silabus) 

4. Lembar kerja : berisi berbagai soal ataupun penugasan yang akan dikerjakan 

oleh siswa 

5. Evaluasi 

6. Daftar pustaka 

 

2.3.4 Cara Penggunaan LKS 

Penggunaan LKS dalam pembelajaran biasanya tidak berdiri sendiri atau 

tidak menjadi bahan ajar utama dan satu-satunya untuk pembelajaran sebuah 

materi. Dalam penggunaan LKS harus mengkombinasikan dengan penggunaan 

buku paket atau buku teks pelajaran agar semakin sempurna. Adapun cara 

pengguaannya sebagai berikut : 

Untuk Guru : 

1. Menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajaran hari ini 

2. Membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi dan saat siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi dalam LKS 

3. Memberi penguatan dan refleksi di akhir pembelajaran 

Untuk Siswa : 

1. Tulislah nama kelompok dan kelas pada kolom yang telah disediakan 

2. Baca dan cermati artikel yang ada pada LKS 

3. Kerjakan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS dengan kelompok 

masing-masing. 

http://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/sumber-belajar/karakteristik-buku-teks-pelajaran


19 
 

4. Apabila ada yang kurang dimengerti, tanyakan kepada Bapak/Ibu guru. 

2.3.5 Kelebihan dan kelemahan LKS 

1. Kelebihan  

a. Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah. Dapat 

dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat 

khusus.  

b. Dari aspek pengajaran: dibandingkan media pembelajaran jenis lain bisa 

dikatakan lebih unggul. Karena merupakan media yang baik dalam 

mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan 

mampu menggali prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan 

menggunakan argumentasi yang realistis. 

c. Dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran: mampu 

memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi, gambar dua dimensi, serta 

diagram dengan proses yang sangat cepat.  

d. Dari aspek ekonomi: secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan 

media pembelajaran yang lainnya.  

2. Kekurangan 

a. Di dalam LKS hanya bisa menampilakan gambar diam tidak bisa 

bergerak, sehingga siswa terkadang kurang dapat memahami materi 

dengan cepat. 

b. Cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagaian guru yang 

menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta dan angka. Tuntutan ini 

akan membatasi penggunaan hanya untuk alat menghafal. 



20 
 

2.4 Pembelajaran  IPA 

Menurut Sugihartono, dkk (2007), “pembelajaran sesungguhnya 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan 

pelayanan agar peserta didik belajar. Belajar merupakan suatu proses memperoleh 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam wujud perubahan tingkah laku 

menjadi lebih baik dan bersifat tetap karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya”. Pengajaran menurut  Sudjana (1989), “merupakan suatu proses, 

terjadinya interaksi guru - peserta didik melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk 

kegiatan, yakni kegiatan belajar peserta didik dengan kegiatan mengajar guru”.  

Titik berat proses pengajaran, ialah kegiatan peserta didik belajar sama 

halnya dengan pendapat Hamzah, Uno (2010), “pembelajaran adalah upaya 

membelajarkan siswa dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya 

tersebut agar muncul perilaku belajar”. Menurut Isjoni dan Arif (2008), “belajar 

merupakan proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud 

perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen. Tidak 

semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas belajar”.  

Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari (Trianto, 

2011). Pembelajaran IPA hendaknya memberi kesempatan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi masalah sosial yang 

menpunyai dasar IPA. Pembelajaran IPA, menurut Abdullah (2001), “merupakan 

proses konstruksi pengetahuan (sains) melalui aktivitas berpikir anak”. Peserta 
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didik dibimbing untuk menelusuri masalah, mencari penjelasan mengenai 

fenomena yang dilihat, dan melakukan eksperimen untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi.  

2.5 Problem Based Learning 

Menurut Buchari Alma (2008), “model mengajar merupakan sebuah 

perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses 

belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik 

seperti yang diharapkan”. Problem Based Learning, menurut Isjoni dan Arif 

(2008), “merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar, sikap belajar di kalangan peserta didik, mampu berpikir kritis, memiliki 

keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal”. 

Pemilihan model pembelajaran dapat memacu peserta didik untuk lebih 

aktif dalam belajar. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah 

adalah Problem Based Learning.  

2.5.1 Pengertian Problem Based Learning 

Model  Problem Based Learning atau pembelajaran berdasarkan masalah 

menurut Arends (2008) merupakan “model pembelajaran yang menyuguhkan 

berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik, 

yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan. 

PBL membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan keterampilan menyelesaikan masalah”. Menurut Ni Made (2008), penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah dimaksudkan untuk meningkatkan 
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partisipasi dan prestasi belajar peserta didik karena melalui pembelajaran ini 

peserta didik belajar bagaimana menggunakan konsep dan proses interaksi untuk 

menilai apa yang mereka ketahui, mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, 

mengumpulkan informasi dan secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan”.  

2.5.2 Karakteristik Problem Based Learning 

Menurut Sanjaya (2006), “ciri utama strategi pembelajaran berdasarkan 

masalah (SPBM) yang pertama adalah rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya 

peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah dan menghafal namun 

dititikberatkan pada kegiatan peserta didik dalam berpikir, berkomunikasi, 

mengolah data, dan menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan 

untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses pembelajaran perlu adanya masalah 

yang diteliti. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan 

berpikir secara ilmiah. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan 

empiris”. 

Menurut Shahram  (2002), pembelajaran berdasarkan masalah memiliki 

ciri seperti berikut ini.  

1. Berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Pada 

pembelajaran disajikan situasi bermasalah. Paserta didik dibimbing untuk belajar 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan masalah. Peserta 

didik belajar bersama kelompok yang nantinya informasi yang mereka peroleh 

dapat bermakna bagi dirinya sendiri. 
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2. Belajar melampaui target. Kemampuan memecahkan masalah dalam model 

ini  membantu menganalisis situasi. Masalah yang diberikan merupakan wahana 

belajar untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa 

karakteriktik model pembelajaran berdasarkan masalah adalah menekankan pada 

upaya penyelesaian permasalahan. Peserta didik dituntut aktif untuk mencari 

informasi dari segala sumber berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil 

analisis peserta didik nantinya digunakan sebagai solusi permasalahan dan 

dikomunikasikan.  

2.5.3 Langkah Proses Problem Based Learning  

Menurut Trianto (2009), peran guru dalam pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah sebagai berikut:  

a. Mengajukan masalah sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari.  

b. Membimbing penyelidikan misal melakukan eksperimen.  

c. Menfasilitasi dialog peserta didik.  

d. Mendukung belajar peserta didik.  

Menurut Arends (2008), sintaks untuk model  Problem Based Learning  

(PBL) dapat disajikan seperti pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Sintak Problem Based Learning (PBL) (BSNP, 2008) 
Fase Perilaku Guru 

Fase 1: Memberikan orientasi tentang          
permasalahannya kepada peserta didik  

  
  

Guru membahas tujuan pelajaran, 
mendeskripsikan berbagai kebutuhan 
logistik penting, dan memotivasi peserta 
didik untuk terlibat dalam kegiatan 
mengatasi masalah. 
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Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik 
untuk meneliti  

  

Guru membantu peserta didik untuk 
mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas- 
tugas belajar yang terkait dengan 
permasalahannya.  

Fase 3: Membantu investigasi mandiri dan 
kelompok  

Guru mendorong peserta didik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, 
melaksanakan eksperimen, dan mencari 
penjelasan dan solusi.  

Fase 4: Mengembangkan dan  
mempresentasikan hasil karya dan  
memamerkan  

  
  

Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menyiapkan hasil karya 
yang tepat, seperti laporan, rekaman video, 
dan model-model, dan membantu mereka 
untuk  menyampaikannya kepada orang lain.  

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses 
mengatasi masalah  

Guru membantu peserta didik untuk 
melakukan refleksi terhadap 
penyelidikannya dan proses-proses yang 
mereka gunakan.  

Sumber : Arends (2008) 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pendapat dari Arends untuk 

melakukan langkah pembelajaran menggunakan model PBL. Sintaks 

pembelajaran yang dikemukakan Arends sudah jelas dan terinci. Secara umum 

langkah pembelajaran diawali dengan pengenalan masalah kepada peserta didik. 

Selanjutnya peserta didik diorganisasikan dalam beberapa kelompok untuk 

melakukan diskusi penyelesaian masalah. Hasil dari analisis kemudian 

dipresentasikan kepada kelompok lain. Akhir pembelajaran guru melakukan 

klarifikasi mengenai hasil penyelidikan peserta didik.  

2.5.4 Keunggulan Problem Based Learning 

Keunggulan strategi pembelajaran berdasarkan masalah menurut Sanjaya 

(2006), adalah sebagai berikut:  

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk memahami isi 

pembelajaran. 
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2. Pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan peserta didik untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi mereka. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik.  

4. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik mengembangkan 

pengetahuannya serta dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap hasil 

maupun proses belajar.  

Dari pendapat diatas dapa disimpulkan bahwa pembelajaran berdasarkan 

masalah membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan baru untuk 

kepentingan persoalan berikutnya. Kemudian dapat membantu peserta didik 

belajar mentrasnsfer pengetahuan mereka ke dalam persoalan nyata. 

 
2.6 Takakura 

2.6.1 Sejarah Asal Mula Takakura 

Masalah sampah masih tetap menjadi isu lingkungan yang paling hangat. 

Pada saat ini, di beberapa negara telah menggunakan aturan-aturan untuk dapat 

mengurangi jumlah sampahnya dengan menerapkan pengelolaan sampah terpadu. 

Salah satu sasaran pengelolaan sampah terpadu ini adalah meminimalisasi beban 

pengelolaan sampah di hilir, yaitu dengan mengurangi timbunan sampah yang 

harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). 

Koji Takakura, ahli kimia terapan dari Himeji Institute of Technology 

Japan, berhasil menemukan metode pengurangan timbunan sampah dengan 

menciptakan Keranjang Takakura untuk proses pengomposan sampah organik 
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skala rumah tangga. Keranjang ciptaan pria kelahiran 27 April 1959 ini dirancang 

untuk mengolah sampah organik buangan rumah tangga semacam sisa makanan, 

sayur, atau daun kering. Keranjang ini dirakit dari bahan-bahan sederhana, antara 

lain keranjang yang dapat dibeli di supermarket atau tempat penjualan umum, dua 

bantalan sekam, kardus, kain, dan kompos yang berasal dari sampah organik 

warga. 

Koji Takakura bekerja sebagai peneliti di JPEC, anak perusahaan dari J-

Power Group yang bergerak di bidang pengelolaan energi alternatif di Hyogo, 

Jepang. Bidang khususnya adalah pemeliharaan dan penanggulangan polusi udara 

dan mengupayakan air bersih. Penemuan kernjang takakura bermula dari konsepsi 

sederhana dengan mencari solusi apa yang layak dan realistis dilakukan untuk 

memecahkan masalah timbunan sampah di masyarakat. 

2.6.2 Definisi Takakura 

Keranjang Takakura merupakan alat pengomposan skala rumah tangga 

yang ditemukan Pusdakota bersama Pemerintah Kota Surabaya, Kitakyusu 

International Techno-cooperative Association, dan Pemerintahan Kitakyusu 

Jepang pada tahun 2005. Keranjang ini dirakit dari bahan-bahan sederhana di 

sekitar kita yang mampu mempercepat proses pembuatan kompos. Satu keranjang 

standar dengan starter 8 kg dipakai oleh keluarga dengan jumlah total anggota 

keluarga sebanyak 7 orang. Sampah rumah tangga yang diolah di keranjang ini 

maksimal 1,5 kg per hari. 

Jenis-jenis sampah yang diolah: 
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1. Sisa sayuran. Idealnya sisa sayuran tersebut belum basi. Namun bila telah 

basi, cuci sayuran tersebut terlebih dahulu, peras, lantas buang airnya, 

2. Sisa nasi, 

3. Sisa ikan, ayam, kulit telur dll., 

4. Sampah buah yang lunak (anggur, kulit jeruk, apel, dan lain-lain). Hindari 

memasukkan kulit buah yang keras seperti kulit salak. 

2.6.3 Keunggulan Takakura 

Keunggulan keranjang Takakura yaitu : 

1. Praktis dan murah untuk pengomposan didalam ruangan dibanding 

kebanyakan metode pengkomposan lainnya yang harus dilakukan diluar 

ruangan dan membutuhkan tempat yang lebih luas. 

2. Ukuran keranjang relatif kecil tetapi kinerjanya tinggi : mampu mengkompos 

dengan cepat dan kecil kemungkinan terjadi bau. Walaupun ruang yang 

disisakan untuk mengkompos hanya 1/3 wadah, tetapi wadah akan penuh 

paling cepat 2-3 bulan, dapat masukan 1-2 kg sampah per hari 

3. Alat dan bahannya mudah diperoleh, anda bahkan dapat membuat sendiri 

media isinya & alternatif pilihan keranjang Takakura dengan relatif mudah. 

2.6.4 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Proses Pembuatan dan 

Penyimpanan Takakura 

 

1. Penyimpanan keranjang takakura harus ditempat yang tidak terkena sinar 

matahari secara langsung dan memiliki sirkulasi udara yang baik 

2. Agar tidak menimbulkan bau, alangkah baiknya sisa-sisa makanan ataupun 

sayur busuk harus dicuci dan ditiriskan terlebih dahulu. 
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3. Sampah seperti sayuran harus dicacah terlebih dahulu sebelum dimasukan 

kedalam keranjang takakura. Hal ini akan membantu mempercepat proses 

perubahan samapah menjadi pupuk. 

4. Pengecekan keranjang takakura apakah berfungsi dengan baik dalam 

pengomposan dengan cara meleatakan telapak tangan diatas permukaan 

kompos dengan jarak 2-3cm. Jika terasa hangat maka dapat dipastikan bahwa 

proses pengomposan berjalan dengan baik. 

5. Fungsi penggunaan kardus dan sekam dalam proses pengomoposan dengan 

keranjang takakura yaitu karena kardus tidak kedap udara dan sistem 

pengomposan Takakura tergolong aerob dimana bakteri tergantung pada 

pasokan udara. Kardus juga berfungsi sebagai perangkap starter kompos agar 

tidak tumpah, karena keranjang yang dipakai memiliki lubang yang relatif 

besar. Sedangkan bantal sekam di bagian bawah keranjang berfungsi sebagai 

penampung air lindi dari sampah bila ada, sehingga bisa menyerap bau. Bantal 

sekam juga berfungsi sebagai alat kontrol udara di tempat pengomposan agar 

bakteri berkembang dengan baik. 
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2.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada pengembangan media LKS berbasis Problem 

Base Learning untuk kelas VII SMP pada mata pelajaran Pencemaran Lingkungan  

seperti berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengembangan LKA IPA Terpadu 

Pengolahan Limbah Organik (Teknik Keranjang Takakura) Berbasis 

Problem Based Learning Materi  Pencemaran Lingkungan  

Siswa Kelas VII SMP/MTs. 

Permasalahan yang dihadapi : 
 Pembelajaran masih berpusat pada guru 
 Pendidik kurang berkreasi dalam proses pembelajaran 

Peneliti tentang media pembelajaran : 
 Media ajar dapat memudahkan siswa dan guru, 

memberikan materi dan menerima materi serta 
memberikan pengalaman nyata dalam kegiatan 
pembelajaran bagi siswa 

 Media ajar dapat dibuat sendiri dengan bahan 
yang sederhana 

 Media ajar dengan LKS berbasi Problem Base 

Learnig  dapat memudahkan siswa 
memahamateri yang di sampaikan dan 
membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 

Kenyataan di sekolah : 
 Kegiatan pembelajaran pada 

materi Pencemaran Lingkungan 
yang masih konvesional 

 Tidak adanya media yang 
menunjang dalam kegiatan 
pembelajaran  

 Siswa kurang aktif dalam 
kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran pada materi Pencemaran Lingkungan belum memfasilitasi kebutuhan 

Pengembangan  media LKS berbasis Problem Base Learning 

Aspek Isi 

Validasi 

Ahli Materi 

Ahli Media 

Tidak Layak Layak 

Media LKS berbasis Problem Base Learning Materi Pencemaran Lingkungan 

Aspek Tampilan Aspek Penyajian Aspek Bahasa 


