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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembelajarani tematiki merupakani pembelajarani yangi mengaitkan atau 

mengintegrasikani materi dalami beberapa matai pelajarani dalami suatu tema 

sehinggai memberikani pengalamani bermaknai bagi siswa. Menurut 

Poerwadaminta dalam Wahyuningsih (2010: 8) pembelajaran tematiki 

merupakani pembelajarani terpadui yang mengggunakan temai untuki 

mengaitkani beberapai matai pelajarani sehinggai dapati memberikani 

pengalamani kepadai siswa. Hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan oleh 

Depdiknas (Trianto, 2010: 147), bahwai pembelajarani tematik merupakan modeli 

pembelajarani terpadu yang menggunakani tema untuki mengaitkani beberapai 

matai pelajarani sehinggai dapat memberikani pengalamani bermakna bagii siswa. 

Pembelajarani tematiki dilaksanakan pada Kurikulum 2013 merupakan 

penyempurnaan pembelajaran tematik pada KTSP  (Sa'ud, 2007). (CRI Indonesia, 

2000:17) Pembelajaran tematik pada KTSP menggunakani temai untuki 

mengaitkani beberapai matai pelajarani sehinggai dapati memberikani 

pengalamani bermaknai kepada siswa. Pembelajaran Kurikulum 2013 sangat 

menekankani penyeimbangani antara aspeki kognitifi (intelektual), psikomotoriki 

(geraki) dan afektifi (sikapi). Menurut (Permendikbud, 2016:24) Pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu revisi terbaru khususnya di Sekolah Dasar 

dilaksanakan di kelas IV, V dan VI. 
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Ruangi lingkupi pembelajarani tematiki (Permendikbud, 2016:24) meliputi 

semuai Kompetensii Dasari dari semuai mata pelajarani kecuali Agamai. Mata 

pelajarani Pendidikani Agamai dan Budii Pekerti dikecualikani untuk tidaki 

menggunakan pembelajarani tematiki terpadu. Pada Mata Pelajaran Matematika 

berdiri sendiri tetapi pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu. 

Kompetensi Dasari muatani lokali yangi berkenaani dengani seni, budayai, 

keterampilani, dan bahasai daerahi diintegrasikani ke dalami Mata Pelajarani Seni 

Budayai dan Prakarya. Kompetensii Dasari muatan lokali yang berkenaani dengan 

olahragai serta permainani daerah diintegrasikani ke dalam Matai Pelajaran 

Pendidikani Jasmani, Olahragai dan Kesehatan.  

Proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan suatu bahani ajari karena 

digunakan untuki membantui guru dalami kegiatan belajari mengajari di kelas. 

(Hamdani 2011: 120) Bahan ajar adalah segalai bentuki bahani atau materi yang 

disusuni secarai sistematisi yang digunakani untuk membantui gurui atau 

instrukturi dalami melaksanakani kegiatani belajari mengajari sehinggai terciptai 

lingkungani ataui suasanai yang memungkinkani siswai untuki belajar. 

Terdapat banyak jenis bahani ajar yang digunakan dalam pembelajaran. 

Salah satunya ialah dengan menggunakan Lembar Kegiatani Siswai (LKS). LKS 

merupakani suatu bahani ajar cetaki berupai lembarani berisii tugasi yangi di 

dalamnyai berisii petunjuk, langkah-langkahi untuki menyelesaikani tugas. LKS 

dapati berupai panduani untuki latihani pengembangani aspek kognitifi maupuni 

panduani untuki pengembangani semuai aspeki pembelajaran dalami bentuki 

panduani eksperimeni dan demonstrasii (Trianto, 2007:73). LKS dibuat dengan 

rancangan sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa berdasarkan Kompetensi 
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Inti dan Kompetensi Dasar. Selain itu LKS merupakan alat yang digunakan guru 

dalam membantu pemerolehan pengetahuan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Pembuatan LKS yang baik akan membimbing siswa menjadi aktif 

dan kreatif dalam menemukan jawaban yang sesuai. Selain itu, penggunaan LKS 

yang berbasis pendekatan kontruktivisme dapat membantui siswa dalami 

memahamii LKS dengan baik. 

Berdasarkan hasil  observasi dan wawancara pertama pada tanggal 03 

November 2017 kepada guru kelas IV yaitu Ibu Arin Dwi W,S.Pd dan siswa kelas 

IV di SDN Puton kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu LKS hanya  berisi 

tugas atau soal evaluasi, guru kurang inovatif dalam mengembangkan bahan ajar 

seperti LKS sebagai buku pendamping siswa pada pembelajaran, LKS belum 

sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas, guru kurang melibatkan siswa dalam diskusi. Sedangkan mata pelajaran 

tematik sebagai mata pelajaran yang mengkaji tentang Sumber Energi yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia dan memerlukan keterlibatan siswa untuk 

memahami. 

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Barlia (2011: 350) 

pembelajaran dengan mengimplementasian prinsip-prinsipi konstruktivismei 

dapat ”mendidik” manusia-manusiai masai depani yang berkeahliani dan 

berketerampilani. Kemudiani Menurut Budiningsih (2005: 58) teori belajari 

kontruktivistiki merupakan prosesi pembentukani pengetahuan. Pembentukani 

pengetahuani dilakukani oleh pembelajari. Pembelajar harusi aktifi melakukani 

kegiatani, aktifi berpikir, menyusuni konsepi dan memberii makna tentangi hal-
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hali yangi dipelajari. Pembuatan LKS yang baik akan membimbing siswa menjadi 

aktif dan kreatif dalam menemukan jawaban yang sesuai. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) ini disusun dengan pendekatan 

kontruktivisme, pendekatan ini mengedepankan proses dalam membangun 

pemahaman materi pembelajaran sehingga diharapkan siswa mampu menemukan 

dan membangun pemahaman konsep materi pada tema selalu berhemat energi 

melalui pengalaman siswa sehari-hari. LKS ini disusun dengan mengacu pada 

kurikulum 2013. Dengan adanya LKS ini diharapkkan siswa mampu menanamkan 

pemahamannya melalui pengalaman siswa. 

Hasili observasii dan wawancarai di atas, penelitii ingin mengembangkan 

pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran secarai optimal. Salahi satui 

upayai yang ingin dilakukani ialah pengembangan LKS dengani pendekatan 

konstruktivisme padai temai Selalui Berhemati Energii subtemai Sumberi Energi, 

Manfaat Energi, Energi Alternatif kelas IV SD. Peneliti ingin mengembangkan 

LKS untuk meningkatkan pemahaman dan mempermudah siswa memahami 

materi belajar yang disampaikan melalui pengalaman siswa. 

Penelitian yang relevan tentang LKS menggunakan pendekatan 

kontruktivisme yaitu pengembangan LKS “Pengembangan LKS Menggunakan 

Pendekatan Saintifik Pada Siswa SD/MI Kelas II Tema Bermain Dilingkungan 

Sekolah” penelitian ini mengembangkan LKS menggunakan pendekatan saintifik 

untuk kelas II SD/MI LKS yang dikembangkani dalami penelitiani ini 

mempunyaii karakteristiki keterpaduan antarai pembelajarani menggunakani LKS 

dengani pendekatani saintifik, dalami mengembangkani LKS diperlukani langkah-

langkah tertentui sebagaimanai tujuan yangi akani dicapai, rangkaian isi 
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pembelajarani, dan kriteriai yang berlakui dalam pengembangani pembelajaran, 

untuk mengembangkan tersebut diharapkan adanya tindak lanjut untuk 

pengembangan LKS. Sehubung dengan paparan diatas maka dapat disimpulkan 

judul penelitian ini adalah “Pengembangan LKS Menggunakan Pendekatan 

Konstruktivisme Pada Materi Tematik Tema 2 Untuk Kelas 4 SD”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme 

pada materi tematik tema 2 untuk kelas 4 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana responi siswai terhadapi LKS berbasis pendekatan 

konstruktivisme padai materii tematik tema 2 untuki kelasi 4 Sekolah 

Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Untuk mengembangkan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme pada 

materi tematik tema 2 untuk kelas 4 Sekolah Dasar 

2. Untuk mengetahuii responi siswa terhadapi LKS berbasisi pendekatan 

konstruktivisme padai materii tematik tema 2 untuk kelas 4 Sekolahi 

Dasari 

 

D. Spesifikasii Produki yang Diharapkani 

 Penelitiani ini bermaksud mengembangkani bahani ajari dalam bentuk 

LKS. Spesifikasi LKS yang dikembangkani merupakani berbasisi 

kontruktivisme dengani tujuani untuk membantui memahamii pembelajarani 

tematik SD khususnya kelas IV SD. Diharapkan LKS berbasis kontruktivisme 
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ini dapat membantu dalam memahamii materii pembelajarani sehinggai 

tercapainya kompetensii dasari dan indikatori yang ingini dicapai. Produki 

yangi dihasilkan dari pengembangan LKS ini memiliki spesifikasi sebagai 

berikut: 

 

 

1) Judul LKS 

Judul LKS dibuat sesuai dengan tema dan materi pembelajaran. 

Judul LKS ditulis dengan jelas agar pembaca mudah dalam 

memahaminya. 

2) Petunjuk Belajar  

Petunjuk melajar merupakan wacana/ petunjuk belajar dalam bentuk 

perintah yang diperuntuhkan untuk guru dan siswa sebelum 

melanggunakan LKS ini. 

3) Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar merupakan targetan pencapaian yang ingin dicapai 

setelah penggunan LKS ini. 

4) Materi Pokok Dan Informasi Pendukung  

Materi pokok dan informasi pendukung merupakan wacana yang 

digunakan dalam acuan materi pembelajaran yang harus dikembangkan 

sehingga siswa bisa mengembangkan sendiri materi seperti apa yang perlu 

ditambahkan sesuai kebutuhan. 

5) Tugas Pendukung  
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Tugas yang dicantumkan dalam LKS ini bertujuan untuk membimbing 

siswa dalam mengembangkan wawasan mengenai tema maupun materi 

yang sudah dipilih. 

6) Penilaian 

Penilaian dalam LKS ini dimaksudkan untuki mengetahuii besar 

pemahamani siswa terhadapi pembelajaran yang selama ini telah 

dilakukan. Penilaian harus disesuaikan dengan bobot materi dan 

pengetahuan yang harus dicapai. Sehingga besar kecilnya hasil siswa 

tergantung ketercapaian tingkat pemahaman siswa itu sendiri. 

E. Pentingnyai Penelitiani dan Pengembangani 

 Penelitian dan pengembangani LKS ini diharapkani dapati menjadi 

alternatifi sumberi belajar yangi menggunakani pendekatan konstruktivisme 

untuki Sekolahi Dasar. LKS ini dikembangkan dikarenakan di sekolah masih 

menggunakan LKS yang dibuat penerbit dan bukan guru yang bersangkutan, LKS 

hanya berisi tugas dan soal evaluasi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan 

pengembangan LKS tema 2 Selalu Berhemat Energi antarai laini: 

1. Memberii kemudahani bagii siswai untuki belajar secara aktif dan mandiri 

karena penyampaiani materii dikaitkan dengani dunia nyatai mereka. 

2. Memberikani strategii alternatifi penyampaiani materi dalami proses 

pembelajarani tema 2 selalu berhemat energi. 

3. Memperbanyak sumberi belajari bagi gurui dan siswa. 

4. Menjadi masukani dalam menyusuni LKS berdasarkani pendekatani 

kontruktivisme. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 
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Asumsi dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Asumsi Penelitiani dan Pengembangani 

a. SDN Puton menggunakani kurikulum 2013, sehingga dapat membantu 

dalam mengembangkan LKS menggunakan pendekatan 

konstruktivisme kelas IV SD. 

b. Siswa kelas IV SDN Puton, sudahi dapati membacai dan menulisi 

sehinggai dapati mengerjakani latihani soal yangi terdapati pada LKS 

menggunakan pendekatan konstruktivisme kelsa IV SD. 

c. Bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran tema 2 kurang 

mendorong siswa untuki belajari secarai individual, sehinggai perlui 

dikembangkani bahani ajari cetaki berupa LKS menggunakan 

pendekatan konstruktivisme. 

 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

a. LKS menggunakan pendekatan konstruktivisme yang akan 

dikembangkan hanya akan membahas materi padai temai 2 subtemai 1 

kelasi IV SD. 

b. LKSi menggunakan pendekatan konstruktivisme kelas IV SD hanya 

akan di uji cobakani padai pesertai didiki kelasi IV SDNi Puton. 

 

G. Definisii Operasionali 

 Untuki memberikani pemahamani terhadapi beberapai istilahi yangi 

terdapati dalam juduli pengembangan LKS, maka peneliti perlui memberikan 

definisii operasional sebagaii berikut: 
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1. LKS 

 LKSi merupakani salahi satu bahani ajari yangi dirancangi untuki 

mempermudahi siswai saati memahamii materii pembelajarani 

yangi disampaikani guru dan LKS berupai lembarani yang berisii tugasi 

yangi di dalamnyai berisi petunjuki, langkah-langkahi untuki 

menyelesaikani tugasi.  

2. Pembelajarani Tematiki  

 Pembelajarani tematiki merupakani pembelajarani yang 

mengaitkani atau mengintegrasikani materii beberapai mata pelajarani 

dalami suatu temai sehinggai memberikani pengalamani bermakanai bagi 

siswai. 

3. Pendekatan Kontruktivisme 

 Kontruktivismei adalah pembelajarani yang melibatkani keaktifani 

dan kemandiriani peserta didiki untuk membaguni pengetahuannya dari 

yangi sederhanai menuju pengetahuani yang kompleks, sertai pesertai 

didiki mampui mengaitkani suatu informasii dengani informasii yang 

lainnyai sehinggai terbentuki suatui pemahamani baru.  

4. Penelitiani dan Pengembangani 

 Penelitiani dan pengembangani adalah  suatui prosesi atau langkah-

langkahi untuk mengembangkani suatu produki baru atau 

menyempurnakani produki yang telahi ada. 


