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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori

1. Pembelajarani Temaitiki

a. Pengertian Pembelajarani Temaitiki

Pembelajaranii temaitiki merupakan suatu Pembelajarani yangg 

menggabungkan beberapa mata pelajarani menjadi satu. Menurut 

Kemendikbud (2013: 233) Pembelajarani temaitiki terpadu merupakan suatu 

penyajian Pembelajarani yangg menyatukan beberapa mata pelajarani dengan 

temai sebagai pemersatunya. Hernawan (2013: 1) Pembelajarani temaitiki 

sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan Pembelajarani 

yangg melibatkan beberapa mata pelajarani untuki memberikan pengaaman 

yangg bermakna kepadaii siswai. Depdiknas (2011: 5). Pembelajarani 

temaitiki sebagai model Pembelajarani termasuk salah satu tipe/jenis dari 

padaii model Pembelajarani terpadu. Istilah Pembelajarani temaitiki  padaii 

dasarnya adalah model Pembelajarani terpadu yangg menggunakan temai 

untuki mengkaitkan beberapa mata pelajarani sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepadaii siswai.  

Pembelajarani temaitiki terpadu dilaksanakan dengan 

menggunakan prinsip Pembelajarani terpadu. Pembelajarani terpadu 

menggunakan temai sebagai pemersatu kegiatana Pembelajarani yangg 

memadukan beberapa mata pelajarani sekaligus dalami satu kali tatap muka, 

untuki memberikan pengalaman yangg bermakna bagi peserta didik. Karenai 
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peserta didik dalami memahami berbagai konsep yangg mereka pelajari selalu 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain 

yangg telah dikuasainya. Pelaksanaan Pembelajarani temaitiki terpadu 

berawal dari temai yangg telah dipilih atau dikembangkan oleh gurui yangg 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Kemendikbud, 2013: 197-198). 

Menurut Trianto (2010: 78) mengemukakan Pembelajarani temaitiki 

dimaknai sebagai Pembelajarani yangg dirancang berdasarkand temai-temai 

tertentu. 

  Berdasarkand beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajarani temaitiki adalah Pembelajarani yangg memadukan beberapa 

mata pelajarani yangg sesuai dengan temai sehingga dapat disampaikan 

secara baik kepadaii peserta didik dan tidak terlihat batasan antara mata 

pelajarani satu dan yangg lainnya.  

 

b. Karakteristik Pembelajarani Temaitiki 

Pembelajarani temaitiki integratif ini memiliki karakteristik dalami 

proses Pembelajaraninya. Kemendikbud (Modul Pelatihan Implementasi 25 

Kurikulum 2013, 2013: 193-194) adapun beberapa karakteristik dari 

Pembelajarani temaitiki integratif sebagai berikut: 

1) Pembelajarani berpusat padaii siswai  

2) Memberikan pengalaman langsung dan bermakna padaii siswai 

3) Masing-masing mata pelajarani tidak terpisah-pisah (menyatu dalami satu 

pemahaman dengan temai) 
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4) Dalami Pembelajarani menyajikan konsep dan konpetensi dari berbagai 

mata pelajarani dalami satu proses Pembelajarani (konsep saling terkait 

antara mata pelajarani yangg satu dengan yangg lainnya)  

5) Bersifat fleksibel (keterpaduan berbagai mata pelajarani) 

6) Hasil Pembelajarani dapat berkembang sesuai dengan minat dan siswai 

(dengan melalui penilaian proses dan hasil belajarnya) 

7) Proses Pembelajaraninya menggunakan pendekatan saintifik. 

 

Depdikbud (dalami Trianto, 2010: 93-94) menjelaskan karakteristik 

Pembelajarani temaitiki, antara lain: 

1) Holistik atau utuh, Pembelajarani memungkinkan siswai untuki memahami 

suatu fenomena dari segala sisi, karenai terangkum dalami satu temai. 

2) Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yangg dimiliki 

oleh siswai, yangg padaii nantinya akan memberikan dampak 

kebermaknaan dari materih yangg dipelajari. 

3) Autentik, Pembelajarani temaitiki memungkinkan siswai memahami 

secara langsung prinsip dan konsep yangg ingin dipelajarinya melalui 

kegiatana belajarnya sendiri. 

4) Aktif, Pembelajarani temaitiki menekankan keaktifan siswai dalami 

Pembelajarani baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional 

guna tercapainya hasil belajar yangg optimal dengan mempertimbangkan 

hasrat, minat, dan kemampuan siswai sehingga mereka termotivasi untuki 

terus menerus belajar. 
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Berdasarkand pendapat yangg dikemukan oleh dua ahli diatas tentang 

karakteristik Pembelajarani temaitiki, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik 

Pembelajarani temaitiki yaitu: holistik atau utuh (padaii saat Pembelajarani 

siswai memahami suatu materih Pembelajarani, yangg terangkum dalami satu 

temai), bersifat fleksibel (keterpaduan materih dari berbagai mata pelajarani 

yangg saling terkait satu dengan yangg lainnya), memberikan pengalaman 

langsung dan bermakna bagi siswai (memberikan peristiwa yangg bermakna 

dari materih yangg dipelajari melalui kegiatana belajarnya sendiri agar 

tercapainya suatu pengalaman), dan Pembelajarani berpusat padaii siswai 

sehingga dapat membuat siswai menjadi aktif dalami Pembelajarani dikelasi.  

 

c. Tujuan Pembelajarani temaitiki 

Menurut Kemendikbud (2013: 194), dalami penerapannya Pembelajarani 

temaitiki memiliki tujuan Pembelajarani sebagai berikut:  

1) Mudah memusatkan perhatian padaii satu temai atau topik tertentu. 

2) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensif 

mata pelajarani dalami temai yangg sama. 

3) Memiliki pemahaman terhadap materih pelajarani lebih mendalami dan 

berkesan. 

4) Mengembangkan kompetensif berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan 

berbagai mata pelajarani lain dengan pengalaman pribadi peserta didik.  

5) Lebih bersemangat belajar karenai mereka dapat berkomunikasi dalami 

situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari 

pelajarani yangg lain.  
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6) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karenai materih yangg 

disajikan dalami konteks temai yangg jelas.  

7) Gurui dapat menghemat waktu, karenai mata pelajarani yangg disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalami 2 atau 3 

pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan. 

8) Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan 

mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dengan temai diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di 

antaranya: 

1) Siswai mudah memusatkan perhatian padaii suatu temai tertentu. 

2) Siswai mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensif dasar antar mata pelajarani dalami temai yangg sama. 

3) Pemahaman terhadap materih pelajarani lebih mendalami dan berkesan; 

4) Kompetensif dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

mata pelajarani lain dengan pengalaman pribadi siswai; 

5) Siswai mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karenai 

materih disajikan dalami konteks temai yangg jelas; 

6) Siswai lebih bersemangat belajar karenai dapat berkomunikasi dalami 

situasi nyata, untuki mengembangkan suatu kemampuan dalami satu mata 

pelajarani sekaligus mempelajari mata pelajarani lain; 

7) Gurui dapat menghemat waktu karenai mata pelajarani yangg disajikan 

secara temaitiki  dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalami 

dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuki 
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kegiatana remedial, pemantapan, atau pengayaan (Puskur, dalami 

Wahyuningsih, 2010: 9)  

 

Berdasarkand penjelasan dari dua ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan Pembelajarani temaitiki adalah sebagai berikut: 1. mudah 

memusatkan perhatian padaii suatu temai tertentu, 2.  mempelajari 

pengetahuan dan mengembangkan berabagai kompetensif mata pelajarani 

dalami temai yangg sama, 3. pemahaman terhadap materih lebih mendalami 

dan berkesan, 4. kompetensif dasar dapat dikembangkan dengan mengaitkan 

materih pelajarani dengan pengalaman siswai, 5. lebih termotiviasi dalami 

belajar karenai dapat berhubungan langsung dalami situasi nyata, 6. 

merasakan manfaat dan makna belajar karenai materih yangg disajikan 

dalami temai yangg jelas, 7. dengan memadukan materih dalami beberapa 

mata pelajarani dalami suatu temai dapat menghemat waktu Pembelajarani, 

sehingga gurui dapat memanfaatkannya untuki kegiatana evaluasi dan 

penguatan materih Pembelajarani.  

2. Bahan Ajar  

a. Pengertian Bahan Ajar  

Bahan ajar merupakan salah satu perlengkapan yangg digunakan dalami 

melaksanakan belajar dan Pembelajarani. Menurut Majid (2012: 

173) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yangg digunakan untuki 

membantu gurui atau instruktur dalami melaksanakan kegiatana belajar 

mengajar. Suprihatiningrum (2013: 297) bahan ajar adalah materih atau isi 

yangg harus dikuasai oleh siswai melalui kegiatana Pembelajarani. Bahan ajar 
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dapat juga diartikan sebagai media yangg dapat menghantarkan siswai padaii 

pencapaian tujuan Pembelajarani.  

Berdasarkand beberapa pendapat ahli di atas bahan ajar adalah 

suatu perangkat Pembelajarani yangg digunakan gurui untuki membantu 

dalami pelaksanaan Pembelajarani agar lebih efektif dan efisien. Bahan ajar 

disusun berdasarkand standar isi dan standar proses Pembelajarani yangg 

ingin dicapai. 

 

b. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Terdapat banyak jenis bahan ajar yangg tersedia. Gurui bertanggung 

untuki memilih jenis bahan ajar yangg akan digunakan dalami Pembelajarani 

yangg sesuai dengan kebutuhan siswai. Amri (2013: 95-104) jenis-jenis 

bahan ajar berdasarkand pengemasannya dapat dibedakan menjadi: (a) buku 

teks pelajarani, (b) modul pelajarani, (c) diktat, (d) LKS, (e) Petunjuk 

praktikum, (f) Hand out.  

Menurut Prastowo (2013: 40-47) bahan ajar dapat dikelompokan 

sebagai berikut:  

1) Bentuk bahan ajar, meliputi: a) bahan ajar cetak, contoh: handout, buku, 

modul, lembar kegiatana siswai, brosur leafleat, wall chart, foto/gambar, 

model atau maker, b) Bahan ajar dengar, contoh: kaset, radio, piringan hitam, 

dan compact disk audio, c) bahan ajar pandang dengar (audio visual) contoh: 

vidio, compact disk, dan flim, d) Bahan ajar interaktif, contoh: compact disk 

interaktif. 
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2) Menurut cara kerja bahan ajar, terdiri atas: a) bahan ajar yangg tidak 

diproyeksikan, b) bahan ajar yangg diproyeksikan, c) bahan ajar audio, d) 

bahan ajar video, e) bahan (media) komputer. 

3) Menurut sifat bahan ajar, terdiri atas: a) bahan ajar berbasis cetak, b) bahan 

ajar berbasiskan teknologi, c) bahan ajar yangg digunakan untuki praktik atau 

proyek, d) bahan ajar yangg dibutuhkan untuki keperluan manusia.  

4) Menurut subtansi materih ajar, terdiri atas: a) materih aspek kognitif, b) 

materih afektif, c) materih psikomotor. 

Berdasarkand beberapa pendapat di atas terdapat beberapa jenis bahan 

ajar yangg bisa digunakan dalami kegiatana Pembelajarani. Ada beberapa 

jenis bahan ajar yaitu modul, buku cetak, LKS, dan lain-lain. Salah satu 

bahan ajar yangg sering digunakan adalah LKS. Penelitian ini akan 

dikembangan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme untuki menjadikan 

Pembelajarani lebih efektif dan efisien. 

 

3. Lembar Kegiatana Siswai (LKS) 

a) Pengertian LKS 

Lembar kegiatana siswai merupakan salah satu bahan ajar yangg sering 

dipergunakan oleh gurui untuki menyampaikan materih belajar agar tujuan 

Pembelajarani tercapai dengan baik. Menurut Majid (2013: 176) lembar 

kegiatana siswai adalah lembaran-lembaran yangg berisi tugas yangg harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatana biasanya berupa petunjuk, 

langkah-langkah untuki menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yangg 

diperintahkan dalami lembar kegiatana siswai harus jelas kompetensif dasar 
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yangg akan dicapai. Menurut Trianto (2011: 223) lembar kegiatana siswai 

(LKS) adalah panduan yangg memuat sekumpulan kegiatana mendasar yangg 

harus dilakukan oleh siswai untuki memaksimalkan pemahaman dalami 

upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil 

belajar yangg harus ditempuh.  

 

Berdasarkand beberapa pendapat di atas, lembar kegiatana siswai 

merupakan sebuah lembaran yangg berisi kegiatana yangg harus dilakukan 

oleh siswai sehingga tercapainya indikator yangg sudah ditentukan. LKS 

berisi informasi untuki menggali kemampuan siswai berdasarkand tugas-

tugas yangg harus diselesaikannya. Selain itu LKS juga digunakan untuki 

mengasah kemampuan siswai agar lebih aktif dalami kegiatana 

Pembelajarani. LKS mempunyai kompetensif dasar atau materih yangg ingin 

dipelajari, tujuan Pembelajarani, petunjuk bagi gurui dan siswai, informasi, 

tugas-tugas penunjang, dan penilaiannya. 

 

b) Tujuan LKS  

Tujuan pembuatan LKS adalah untuki membantu gurui dalami 

menyampaikan materih agar lebih mudah dipahami siswai. Menurut Amri 

(2013: 101-104) gurui dalami mengemas LKS memiliki tujuan, yaitu: 1) LKS 

membantu siswai menemukan konsep, dalami hal ini LKS lebih 

menengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yangg bersifat konkret, 

sederhana dan berkaitan dengan konsep yangg akan dipelajari. LKS memuat 

apa yangg dilakukan siswai, meliputi mengamati, melakukan dan 
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menganalisis, LKS membantu siswai menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yangg telah ditemukan, 2) LKS berfungsi sebagai penuntun 

belajar, 3) LKS berfungsi sebagai penguatan dan 4) LKS sebagai petunjuk 

praktikum.  

Berdasarkand beberapa pendapat para ahli tersebut tujuan LKS 

merupakan salah satu bahan ajar untuki mempermudah penyampaian materih 

ajar dalami Pembelajarani, LKS dapat memberikan arahan yangg dilakukan 

dalami proses Pembelajarani. Dan LKS bisa digunakan untuki mengevaluasi 

dan mengukur tercapainya hasil belajar padaii saat Pembelajarani 

berlangsung. 

 

c) Unsur-unsur LKS  

Unsur-unsur yangg menjadi penyusun LKS meliputi beberapa unsur 

penting yangg harus ada. Prastowo (2015: 207-208) LKS terdiri atas enam 

unsur utama, meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensif dasar (KD) atau 

materih pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja dan penilaian. 

Sedangkan jika dilihat dari formatnya LKS memuat judul, kompetensif dasar 

yangg akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yangg 

diperlukan untuki menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, 

tugas-tugas yangg harus dilakukan dan laporan yangg harus dikerjakan.  

 

Menurut Wena (2012: 234) menjelaskan bahwa LKS memuat tentang 

1) rasional, pentingnya modul yangg bersangkutan, 2) waktu, yaitu beberapa 

lama mengerjakan modul dan mengerjakan soal-soal yangg bersangkutan, 3) 
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tujuan belajar secara umum, 4) petunjuk umum dan petunjuk khusus 

mempelajari modul, 5) buku sumber atau sumber belajar lanjutan, 6) 

deskripsi kegiatana siswai,7) penggalan modul, yaitu materih yangg harus 

dikuasai oleh siswai yangg disesuaikan dengan tujuan khusus belajar, 8) 

tujuan belajar secara khusus, 9) waktu yangg diperlukan untuki belajar setiap 

pengalaman, 10) uraian dan contoh, yaitu materih pelajarani yangg disusun 

secara teratur langkah demi langkah supaya dapat diikuti dengan mudah oleh 

siswai, 11) ringkasan isi, yaitu pertanyaan-pertanyaan singkat atau 

pengulangan singkat materih yangg diuraikan setiap penggalan, 12) lembaran 

soal, 13) lembaran tugas, yaitu tugas yangg dikerjakan padaii kertas folio 

yangg disediakan oleh siswai. 

 

d) Langkah-langkah Membuat LKS  

LKS merupakan salah satu bahan ajar yangg tersusun beberapa tahapan. 

Menurut Depdiknas dalami Prastowo (2015: 211-215) menyatakan bahwa 

menyusun LKS dapat menggunakan cara sebagai berikut.  

1. Menganalisis kurikulum  

Langkah ini dimaksudkan untuki menentukan materih-materih mana 

yangg memerlukan bahan ajar LKS, dengan cara melihat materih pokok, 

pengalaman belajar, materih yangg akan diajarkan, dan kompetensif. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKS  

Langkah ini digunakan untuki mengetahui jumlah LKS yangg harus ditulis 

serta melihat sekuensi atau urutan LKS. Sekuensi digunakan untuki 
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menentukan prioritas penulisan. Langkah menyusun peta kebutuhan LKS 

diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar.  

3. Menentukan judul LKS  

Judul LKS dapat ditentukan atas dasar kompetensif dasar, materih-materih 

pokok, dan pengalaman belajar yangg terdapat dalami kurikulum. 

4. Penulisan LKS 

Langkah penulisan LKS adalah merumuskan kometensi inti dan 

kompetensif dasar, b) menentukan alat penilaian, c)menyusun materih, d) 

memperhatikan struktur LKS (judul, petunjuk belajar, kompetensif yangg 

akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas, langkah-langkah kerja, 

serta penilaian).  

a) Kompetensif Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yangg dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalami berinteraksi dengan keluarga, temain, gurui. 

3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkand rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatananya, dan benda-benda 

yangg dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan factual dalami bahasa yangg jelas, 

sistemaitis dan logis, dalami karya yangg estetis, dalami gerakan 

yangg mencerminkan anak sehat, dan dalami tindakan yangg 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

b) Kompetensif Dasar 

Subtemai 1 : 

IPA 

3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk 

energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, 

bahan bakar organik, dan nuklir) dalami kehidupan sehari-hari.  
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4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi. 

 

Bahasa Indonesia  

3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yangg 

diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 

4.1 Menata informasi yangg didapat dari teks berdasarkand 

keterhubungan antargagasan ke dalami kerangka tulisan. 

3.2 Mencermati keterhubungan antargagasan yangg didapat dari teks 

lisan, tulis, atau visual. 

4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antargagasan ke dalami tulisan. 

IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuki kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuki kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

 

SBdP 

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menampilkan tempo lambat, sedang dan cepat melalui lagu. 

 

PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalami 

kehidupan sehari-hari dalami menjalankan agama. 

2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalami memenuhi kewajiban dan hak 

sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. 

3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalami kehidupan sehari-hari. 
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4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak 

sebagai warga masyarakat dalami kehidupan sehari-hari. 

 

Selanjutnya Prastowo (2012: 220) menjelaskan langkah-langkah 

pengembangannya meliputi: a) menentukan tujuan Pembelajarani yangg akan 

di-break down dalami LKS, b) pengumpulan materih, c) penyusunan elemen 

atau unsur-unsur LKS, d) pemeriksaan dan penyempurnaan.  

Langkah-langkah penggunaan LKS menurut Sumiati (2009: 173) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sebelum proses Pembelajarani, gurui menetapkan bahwa lembar kegiatana 

siswai itu bisa dikerjakan secara individual, berpasangan atau kelompok,  

2. Gurui memberikan arahan tentang cara mengerjakan lembar kegiatana 

siswai lalu menugaskan kepadaii siswai untuki mengerjakan lembar 

kegiatana siswai sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan 

yangg dipelajari, 

3. Padaii saat siswai mengerjakan tugas, lembar kegiatana siswai hendaknya 

gurui memberikan bimbingan dan tuntunan. 

4. Padaii akhir proses Pembelajarani gurui bersama siswai membahas hasil 

pekerjaan siswai, Agar pekerjaan lebih bermakna diharapkan gurui 

memberikan komentar atau tanggapan yangg positif terhadap hasil kerja 

siswai.  

Berdasarkand beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan langkah–

langkah membuat LKS diawali dengan menganalisis kurikulum, menetukan 

kompetensif dasar yangg ingin dicapai, pemetaan materih yangg akan 

diajarkan dan merumuskan LKS. 



24 
 

 

e) Kekurangan dan Kelebihan LKS  

Setiap bahan ajar memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Menurut Arsyad (2014: 40) kelebihan LKS yaitu 1) siswai dapat belajar 

sesuai dengan kecepatan masing-masing sehingga siswai diharapkan dapat 

menguasai materih pelajarani tersebut, 2) disamping dapat mengulangi 

materih dalami media cetak, siswai akan mengikuti urutan pikirannya secara 

logis, 3) memungkinkan adanya perpaduan antara teks dan gambar yangg 

menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman informasi yangg 

dapat disajikan, 4) khusus padaii teks program, siswai akan berpartisipasi 

dengan aktif karenai harus memberi respons terhadap pertanyaan dari latihan, 

5) materih diproduksi secara ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. 

Majid (2013: 176-177) kelebihan LKS adalah memudahkan gurui 

dalami melaksanakan Pembelajarani, siswai akan belajar mandiri dalami 

memahami dan menjelaskan tugas tertulis. Sedangkan kekurangannya yaitu 

apabila gurui tidak cermat, tidak memiliki pengetahuan yangg memadai maka 

siswai tidak akan dapat menguasai kompetensif dasar yangg ditetapkan.  

Berdasarkand kelebihan dan kekurangan bahan ajar di atas dapat 

dijadikan sebagai acuan dalami pengembangan bahan ajar khususnya LKS 

agar menjadi lebih kreatif, inovatif dan juga efisien waktu dalami 

Pembelajarani. LKS merupakan lembar kegiatana yangg digunakan untuki 

membantu gurui dalami memberikan Pembelajarani. LKS memuat beberapa 

indikator yangg harus ada diantaranya meliputi judul atau temai, tujuan 

melakukan Pembelajarani, lama waktu dalami Pembelajarani, petunjuk 
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belajar, kompetensif dasar (KD) atau materih pokok, informasi pendukung, 

tugas-tugas pendukung berkaitan dengan materih Pembelajarani dan panduan 

langkah kerja serta penilaian diakhir Pembelajarani untuki mengetahui 

seberapa siswai memahami materih yangg telah dipelajari. Selain itu LKS 

haruslah dibuat sesuai dengan kondisi siswai agar siswai tertarik untuki 

membaca dan mengerjakan tugas-tugas yangg terdapat padaii LKS, 

selanjutnya dalami pembuatan LKS gurui haruslah mempertimbangkan saat 

pemilihan huruf, ukurannya, kualitas cetakan, gambar yangg dipakai, spasi, 

margin, jenis kegiatana yangg diberikan, kualitas pertanyaan, maupun 

kualitas kertas yangg dipakai. Kemudian sebelum siswai mengerjakan, gurui 

memberikan arahan tentang aturan dalami mengerjakan tugas-tugas yangg di 

LKS, gurui memberikan bimbingan saat siswai kesulitan dalami memahami 

tugas yangg ada, siswai bersama gurui membahas hasil tugas-tugas di LKS, 

gurui memberikan masukan dan memberikan penjelasan yangg belum tepat 

atau menambahinya agar sesuai dengan indikator, diakhir Pembelajarani 

gurui haruslah memberikan apresiasi kepadaii siswai dan terus memotivasi 

agar lebih semangat lagi untuki kedepannya. 

3. Pendekatan Konstruktivisme  

a. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme  

Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan 

Pembelajarani yangg menekankan padaii siswai dalami mengikuti proses 

Pembelajarani yangg membangun pengetahuannya sendiri berdasarkand 

pengalaman yangg mereka miliki. Pendekatan konstruktivisme dalami proses 

Pembelajarani didasari oleh kenyataan bahwa tiap individu memiliki 
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kemampuan untuki membangun kembali pengalaman atau pengetahuan 

yangg telah dimilikinya (Lapono, 2008:1.25). Kemudian Menurut Gagnon 

dan Colllay (2001 :10) pendekatan kontruktivistik mengacu kepadaii asumsi 

bahwa manusia mengembangkan dirinya dengan cara melibatkan diri baik 

dalami kegiatana secara personal maupun sosial dalami membangun ilmu 

sosial. 

Selanjutnya Trianto (2007: 108) Konstruktivisme merupakan landasan 

berpikir (filosofi) pendekatan konstektual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun 

oleh manusia sedikit demi sedikit, yangg hasilnya diperluas melalui konteks 

yangg terbatas dan tidak langsung ada. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta-fakta, konsep, atau kaidah yangg siap untuki diambil dan diingat. 

Manusia harus mengonstruksi pengetahuanitu dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto (2014: 146) pendekatan 

konstruktivisme menghendaki siswai harus membangun pengetahuan di 

dalami benaknya sendiri. Gurui dapat membantu dalami proses ini dengan 

cara mengajar yangg membuat informasi lebih bermakna dengan memberikan 

kesempatan kepadaii siswai untuki menemukan atau menerapkan sendiri ide-

ide mereka. Gurui dapat memberi siswai tangga yangg dapat membantu 

siswai mencapai tingkat pemahaman yangg lebih tinggi, namun harus 

diupayakan agar siswai sendiri yangg memanjat tangga tersebut. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan sebuah Pembelajarani yangg 

membimbing siswai untuki membangun pengetahuannya menjadi lebih luas. 

Pengetahuan tersebut dibangun dari kejadian yangg pernah dialami maupun 
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dilihat siswai seperti pengalaman siswai sehingga membentuk sebuah 

pengetahuan baru yangg lebih bermakna. 

 

b. Karakteristik Pendekatan Konstruktivisme 

Pendekatan kontruktivis mempunyai beberapa karakteristik, Lapono 

(2008:1.26) membuat perbandingan peranan peserta didik dan gurui dalami 

Pembelajarani konstruktivisme berikut ini. 

Peranan Peserta Didik dan Gurui dalami Pembelajarani Konstruktivisme  

1. Peranan Peserta Didik : 

a. Berinisiatif mengemukakan masalah dan pokok pikiran, kemudian 

menganalisis dan menjawabnya sendiri. 

b. Bertanggungjawab sendiri terhadap kegiatana belajarnya atau 

penyelesaiakan suatu masalah  

c. Secara aktif bersama dengan temain sekelasinya mendiskusikan 

penyelesaian masalah atau pokok pikiran yangg mereka munculkan dan 

apabila dirasa perlu dapat menanyakannya kepadaii gurui atas inisiatif 

sendiri dan mandiri berupaya memperoleh pemahaman yangg mendalami 

(deep understanding) terhadap sesuatu topik masalah belajar. 

d. Secara langsung belajar saling mengukuhkan pemikiran diantara mereka, 

sehingga jiwa sosial mereka menjadi semakin dikembangkan 

e. Secara aktif mengajukan dan menggunakan berbagai hipotesis 

(kemungkinan jawaban) dalami memecahkan suatu masalah. 



28 
 

f. Secara aktif menggunakan berbagai data atau informasi pendukung dalami 

penyelesaian suatu masalah atau pokok pikiran yangg dimunculkansendiri 

atau yangg dimunculkan oleh temain sekelasi. 

 

2. Peranan Gurui 

a. Mendorong peserta didik agar masalah atau pokok pikiran yangg 

dikemukakannya sejelas mungkin agar temain sekelasinya dapat turut serta 

menganalisis dan menjawabnya. 

b. Merancang skenario Pembelajarani agar peserta didik merasa 

bertanggungjawab sendiri dalami kegiatana belajarnya. 

c. Membantu peserta didik dalami penyelesaian suatu masalah atau pokok 

pikiran apabila mereka mengalami jalan buntu. 

d. Mendorong peserta didik agar mampu mengemukakan atau menemukan 

masalah atau pokok pikiran untuki diselesaikan dalami proses 

Pembelajarani di kelasi. 

e. Mendorong peserta didik untuki belajar secara kooperatif dalami 

menyelesaikan suatu masalah atau pokok pikiran yangg berkembang di 

kelasi  

f. Mendorong peserta didik agar secara aktif mengerjakan tugas-tugas yangg 

menuntut proses analisis, sintesis, dan simpulan penyelesaiannya. 

g. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik, baik dalami bentuk penilaian 

proses maupun dalami bentuk penilaian produk. 
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Menurut Mayer dalami Suparno (1997: 61) menjelaskan ada beberapa 

hal pokok yangg ada dalami Pembelajarani kontruktivistik yaitu 1) 

Pembelajarani sebagai kekuatan respons, 2) Pembelajarani sebagai 

pemerolehan pengetahuan, dan 3) Pembelajarani sebagai kontruksi 

pengetahuan.  

Berikut ini akan dikemukakan ciri-ciri Pembelajarani yangg 

konstruktivis menurut Yuleilawati (2004: 54) yaitu :  

a. Pengetahuan dibangun berdasarkand pengalaman atau pengetahuan yangg 

telah ada sebelumnya. 

b. Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia.  

c. Belajar merupakan proses yangg aktif dimana makna dikembangkan 

berdasarkand pengalaman. 

d. Pengetahuan tumbuh karenai adanya perundingan (negosiasi) makna 

melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalami 

berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. 

e. Belajar harus disituasikan dalami latar (setting) yangg realistik, penilaian 

harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatana yangg 

terpisah. 

Menurut Naylor& Keogh dalami Jones (2002: Volume 5) Prinsip utama 

dari pendekatan ini adalah bahwa peserta didik hanya dapat memahami 

situasi baru dalami hal pemahaman yangg padaii siswai. Belajar melibatkan 

proses aktif di mana peserta didik membangun makna oleh menghubungkan 

ide-ide baru dengan pengetahuan mereka yangg sudah ada.  
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Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan yangg dibangun 

dari pengalaman awal siswai. Kemudian dibangun menjadi sebuah 

pengetahuan baru. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Konstruktivisme 

Setiap model atau pendekatan Pembelajarani selalu memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan model Pembelajarani konstruktivisme menurut 

Nuramdiani (2011: 17-19) adalah :  

1. Dapat membiasakan siswai belajar mandiri dalami memecahkan masalah, 

melatih siswai untuki berpikir inovatif, menciptakan kreatifitas untuki 

belajar sehingga tercipta suasana kelasi yangg lebih nyaman dan kreatif  

2. Terjalin kerjasama sesama siswai 

3. Siswai terlibat langsung dalami melakukan kegiatana Pembelajarani 

4. Dapat menciptakan Pembelajarani menjadi lebih bermakna karenai 

timbulnya kebanggaan siswai menemukan sendiri konsep yangg sedang 

dipelajari dan siswai akan bangga dengan hasil temuannya. 

5. Melatih siswai berpikir kritis dan kreatif  

Adapun kekurangan model Pembelajarani konstruktivisme, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Padaii tahap membangun pengetahuannya, tidak jarang bahwa hasil 

konstruksi siswai tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli. Hal ini 

dapat mengakibatkan salah pengertian (miskonsepsi) atau konsep 

alternatif. 
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2. Model Pembelajarani konstruktivisme menekankan agar siswai 

membangun pengetahuannya sendiri, hal ini pasti membutuhkan waktu 

yangg lama dan setiap siswai memerlukan penanganan yangg berbeda-

beda, apalagi bila gurui berhadapan dengan kurikulum yangg sudah baku, 

yangg menuntut agar materih pelajarani harus terselesaikan. Sedangkan 

dalami konstruktivisme penekanan lebih menitikberatkan padaii pengertian 

dan pembangunan sistem berpikir siswai.  

3. Model Pembelajarani konstruktivisme menuntut gurui yangg berpikir luas 

dan mendalami serta peka terhadap gagasan-gagasan yangg berbeda dari 

setiap siswai. Gurui yangg hanya berorientasi padaii penyampaian materih 

akan kesulitan menerima pendapat lain dari siswai, sehingga 

memungkinkan siswai yangg pandai dan kreatif akan menjadi 

penghambat, sehingga gurui yangg demikian akan membatasi siswai 

berpikir dan mengembangkan kreatifitasnya.  

B. Penelitian Yangg Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Yangg Relevan 

No Judul  Persamaan Perbedaan Hasil 

1.  Pengemba-ngan 

LKS Berorientasi 

Padaii Pendekatan 

Kontekstual 

untuki Menunjang 

Pembelajarani) 

Temai Cita-citaku  

Subtemai 3 Kelasi 

IV SDN Puten 01 

Kota Batu  

Menggunakan 

Pembelajarani 

temaitiki dan 

menggunakan 

pengembangan 

LKS 

 

Penggunaan 

temai, pendekatan 

kontekstual, dan 

subjek yangg 

berbeda. 

Batasan penelitian 

menggunakan 1 

subtemai 

Hasil penelitian dan 

pengembangan secara 

kualitatif dan kuantitatif 

padaii tahap validasi oleh 

validasi ahli materih lembar 

kerja siswai sebesar 97,3 %, 

ahli desain lembar kerja 

siswai sebesar 100% dan 

ahli Pembelajarani lembar 

kerja siswai sebesar 96%. 

Sementara angket respon 

siswai untuki uji coba 

kelompok kecil yangg 

berjumlah 5 siswai 

didapatkan hasil persentase 

sebesar 87,5% sedangkan 

untuki uji coba pemakaian 

kelompok besar yangg 

berjumlah 25 siswai dengan 
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persentase sebesar 99%. 

Sehingga media LKS dapat 

dikategorikan sangat baik 

 

2. Pengembangan 

LKS Menggunakan 

Pendekatan 

Saintifik Padaii 

Siswai SD Kelasi II 

Temai Bermain 

Dilingkungan 

Sekolah di SDN 

Kalasan I  

 

Menggunakan 

Pembelajarani 

temaitiki dan 

menggunakan 

pengembangan 

LKS  

skor 3.62 dengan 

kategori “baik” , 

Gurui kelasi II B 

SDN Kalasan I 

memberikan skor 

3.81 dengan 

kategori ”baik”. 

Dengan demikian 

produk yangg 

dikembangkan 

dapat dikatakan 

memiliki kualitas 

baik dan layak 

untuki digunakan. 

Penggunaan 

temai, pendekatan 

saintifik, dan 

subjek yangg 

berbeda  

Hasil penelitian dan 

pengembangan padaii tahap 

validasi oleh pakar kurikukum 

SD 2013 dan media LKS (A) 

memberikan skor 4 dengan 

kategori “baik”, pakar 

kurikukum SD 2013 dan 

media LKS (B) memberikan 

skor 3,81 dengan kategori 

“baik”,  Gurui kelasi IIA SDN 

Kalasan I memberikan 3,83 

dengan kategori baik. 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kondisi ideal  

Seharusnya dalam Pembelajarani 

tematik terdapat LKS 

menggunaakan  pendekatan 

konstruktivisme  agar Pembelajarani 

dapat tercapai dengan aktif dan 

efisien. 

Kondisi di lapangan 

1. Siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materih pada 

subtema sumber energi 

2. LKS belum mengaitkan dengan 

dunia nyata siswa 

3. Hanya berisi ringkasan materih 

dan soal-soal saja 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

1. Keterbatasan bahan ajar padaii Pembelajarani temaitiki kelasi IV SDN 

Puton 

2. LKS belum mengaitkan dengan dunia nyata mereka 

Mengembangkan bahan ajar LKS agar Pembelajarani tidak terkesan 

monoton dan siswai dapat membangun pengetahuan melalu pengalaman 

sehari-hari. 

Jenis Penelitian : Pengembangan 

Pendekatan  :  ADDIE 

Subjek   : SDN Puton  

Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Tes, dan Dokumentasi 

Hasil  

Pengembangan LKS berbasis Konstruktivisme yangg digunakan padaii 

siswai kelasi IV SDN Puton 


