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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nasional No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah suatu rencana dan 

pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan pengajaran dan pedoman proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu (Permendikbud). 

Kurikulum di Indonesia mengalamai pergantian beberapa kali guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Kurikulum yang diterapkan 

saat ini di dalam pembelajaran adalah kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 bersifat tematik integratif pada level pendidikan dasar 

(Sekolah Dasar). Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna keapada murid. Pembelajaran tematik 

dimaksudkan agar siswa mampu aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara utuh, bermakna dan otentik atau nyata baik secara 

individu ataupun berkelompok. 

Pembelajaran tematik di SD saat ini menggunakan pendekatan saintifik, 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum 
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Pembelajaran mengamanatkan untuk melibatkan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran karena sangat diperlukan untuk menunjang terwujudnya kompetensi 

yang terurai dalam Kurikulum 2013. Pendekatan saintifik dipandang lebih cocok 

dengan dunia anak-anak sekolah. Hal ini karena pendekatan saintifik bermula dari 

menelaah objek-objek kongkrit, investigasi, memperoleh pengetahuan baru, atau 

mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik 

memuat serangkaian aktifitas pengumpulan data melalui mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan mengomunikasikan.  

Pendekatan saintifik diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran bukan hanya 

terfokus kepada hasil yang dicapai siswa, namun kepada proses pembelajaran 

yang mampu memberikan pemahamanan yang baik, kecerdasan, ketekunan, serta 

dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan ajar yang tepat. 

Bahan ajar adalah segala sarana atau alat pembelajaran yang berisi materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan evaluasi yang dirancang secara 

sistematis dan menarik sehingga menambah minat siswa dengan tujuan mencapai 

kompetensi dasar yang sudah ditentukan.  

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran dan menunjang proses 

pembelajaran dapat berupa buku teks pembelajaran, modul, LKS, dan sebagainya. 

LKS merupakan sebuah bahan ajar yang digunakan guru di dalam kelas dalam 

kegiatan belajar. Kemampuan guru dalam menyusun bahan ajar menjadi hal yang 

dapat menentukan tercapainya kompetensi dalam proses belajar. Adanya bahan 
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ajar dapat membantu guru menyampaikan materi pembelajaran lebih runtut agar 

siswa dapat mencapai semua kompetensi yang sudah ditentukan. 

LKS merupakan salah satu bahan ajar untuk membantu dan 

mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat terbentuk 

interaksi yang efektif antara siswa dengan guru sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Hal tersebut sejalan dengan Pandoyo (dalam Abdul, 2014:375) 

bahwa kegunaan LKS untuk meningkatkan aktivitas belajar, membantu siswa 

belajar mandiri, serta membimbing siswa ke arah pengembangan konsep.  LKS 

dapat digunakan sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu, melatih siswa berfikir lebih mantap 

dalam kegiatan belajar mengajar, serta memperbaiki minat siswa untuk belajar. 

Hasil observasi tentang penggunakan Lembar Kerja Siswa di kelas II SDN 

Puwantoro 1 Malang pada tanggal 7 November 2017, dalam proses pembelajaran 

guru menggunakan LKS yang diperjualbelikan oleh penerbit. LKS yang 

digunakan tersebut kurang baik dalam segi isi karena pedoman pada pembelajaran 

menggunakan Buku Siswa yang telah direvisi, namun LKS yang digunakan 

mengacu pada Buku Siswa yang belum direvisi, sehingga kompetensi yang ingin 

dicapai tidak terdapat pada LKS yang digunakan.  

Pembelajaran dengan menggunakan LKS yang dibeli dari penerbit dirasa 

tidak membuat siswa aktif dalam proses belajar. Penggunaan LKS dalam 

pembelajaran dilakukan pada akhir pembelajaran setelah guru menjelaskan 

konsep tertentu dan juga sebagai soal tes terhadap konsep yang baru saja 

dijelaskan. Hal ini menjadikan siswa tidak dapat memperoleh pembelajaran yang 
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baik serta optimal. Selain itu gambar pada isi LKS pecah berwarna hitam putih 

menjadi kesulitan bagi siswa khususnya siswa kelas awal, sehingga kegiatan 

belajar menjadi kurang efektif. Kalimat yang digunakan dalam LKS tersebut juga 

kurang jelas dan sulit dipahami oleh siswa, terbukti dengan banyaknya siswa yang 

bertanya ketika mengerjakannya. Oleh karena itu, siswa membutuhkan LKS  yang 

dapat memotivasi dan memfasilitasi siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar guna 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Penggunaan LKS oleh guru hanya digunakan sebagai tugas tambahan 

untuk siswa, namun LKS yang digunakan tidak dapat membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Guru diharuskan membuat lembar kerja untuk 

siswa yang sesuai dengan Kompetensi Dasar tetapi karena keterbatasan waktu 

guru tidak sempat dan hanya mengandalkan tugas yang ada di LKS. Sehingga 

penggunaan LKS dalam kegiatan belajar tidak membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Kegiatan dalam LKS hanya membaca dan menjawab pertanyaan 

sehingga siswa pasif dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, guru membutuhkan 

LKS yang sesuai dengan Kompetensi Dasar yang kegiatannya dapat 

mengembangkan kemampuan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan sesuai dengan amanat kurikulum 2013 guna mengoptimalkan 

pembelajaran. 

LKS yang baik berisi materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dengan 

harapan dapat mencapai tujuan dan terdapat alat penilaian yang didasarkan pada 

tujuan setiap unit/bab untuk mengembangkan konsep yang telah diterima. Desain 

pada buku ajar didasarkan pada tipografi, sampul buku penyajian isi (kata, 

kalimat, paragraf, dan gambar), serta kajian gambar yang ada pada bahan ajar. 
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Tujuannya agar dapat mengembangkan pribadi peserta didik melalui pengalaman 

belajar, serta mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran terutama 

pada pembelajaran tematik.  

Berdasarkan masalah-masalah tersebut peneliti ingin memperbaiki 

pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Maka peneliti 

ingin memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan “Pengembangan 

Bahan Ajar LKS Berbasis Saintifik pada Subtema Bermain di Tempat Wisata 

untuk siswa kelas II Sekolah Dasar”. Produk LKS berbasis saintifik berisi 

kegiatan-kegiatan belajar yang menggunakan langkah-langkah pendekatan 

saintifik yang sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga dapat membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran. Gambar dan tampilan yang disajikan di dalam LKS jelas dan 

bewarna sehingga lebih membuat siswa termotivasi dalam belajar, kemudian 

bahasa yang digunakan sederhana sehingga siswa dapat dengan mudah 

memahami isi materi yang ada. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan LKS berbasis Saintifik pada Subtema Bermain 

di Tempat Wisata untuk kelas II Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap LKS berbasis Saintifik pada Subtema 

Bermain di Tempat Wisata untuk kelas II Sekolah Dasar? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

1. Untuk menghasilkan produk pengembangan LKS berbasis Saintifik pada 

Subtema Bermain di Tempat Wisata untuk kelas II Sekolah Dasar 

2. Untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap LKS berbasis Saintifik pada 

Subtema Bermai di Tempat Wisata untuk kelas II Sekolah Dasar 
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D. Spesifikasi Produk  yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Konten 

a. Produk LKS memuat materi PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, 

PJOK, dan SBd. Berikut Kompetensi Dasar (KD) yang ada di dalam LKS 

: 

1) PPKn 

3.2 Mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlalu di sekolah. 

4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

2) Bahasa Indonesia 

3.2 Menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda 

berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis, lisan, visula, dan/atau eksplorasi lingkungan. 

4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau 

bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda erdasarkan 

bentuk dan wujudnya dalam entuk teks tulis, lisan, dan visual. 

3) Matematika 

3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah 

dengan hasil kali sampai dengan 100  dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan perkalian dan pembagian. 
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4.4 Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang meliatkan 

bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. 

4) PJOK 

3.2 Memahami variasi gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan konsep 

tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan 

sederhana dan atau tradisional. 

4.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan 

konsep tubuh, ruang, usah, dan ketehubungan dalam berbagai entuk 

permainan sederhana dan atau tradisional. 

5) SBdP 

3.2 Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. 

4.2 Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. 

2. Konstruk 

a. Berbentuk media cetak dengan ukuran kertas A4 dengan berat kertas HVS 

80 gram dan berat kertas cover 210 gram. 

b. LKS memuat : 

1) Judul LKS 

2) Petunjuk penggunaan LKS 

3) Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran 

4) Materi pokok 

5) Informasi pendukung 

6) Soal-soal latihan 
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7) Penilaian  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Bagi Guru 

Guru memperoleh contoh Lembar Kerja Siswa khususnya LKS yang 

mengacu pada Pendekatan Saintifik pada Subtema Bermain di Tempat Wisata 

kelas II Sekolah Dasar dan tidak lagi bergantung pada LKS yang kurang 

sesuai dengan Silabus dan RPP yang digunakan. 

2. Bagi Siswa 

Kegiatan pembelajaran lebih menarik, siswa lebih banyak mendapatkan 

kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru, dan 

mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dipelajari khususnya pada Subtema Bermain di Tempat Wisata. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman melakukan penelitian pengembangan, 

khususnya menggunakan Pendekatan Saintifik dalam upaya mengembangkan 

Lembar Kerja Siswa pada Subtema Bermain di tempat Wisata untuk kelas II 

Sekolah Dasar. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Produk 

1. Asumsi pengembangan ini adalah : 

a. LKS ini dapat digunakan  sebagai bahan ajar pembelajaran siswa kelas II 

Sekolah Dasar dalam mendalami materi pada Subtema Bermain di Tempat 

Wisata, selain dari Buku Siswa yang digunakan. 

b. LKS berbasi Saintifik dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menanya, mengamati, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. 
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c. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga mudah 

dipahami siswa. 

2. Keterbatasan Pengembangan ini yaitu : 

a. Pengembangan LKS ini hanya mencakup materi PPKn dengan KD 3.2 dan 

4.2, Matematika 3.4 dan 4.4, Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2, SBdP 3.4 dan 

4.4, serta PJOK 3.2 dan 4.2. 

b. Penilaian LKS berbasis Saintifik hanya dari dosen pembimbing, ahli 

media, ahli materi, dan uji coba terbatas oleh siswa kelas II SDN 

Purwantoro 1 Malang. 

c. LKS ini hanya berbentuk bahan cetak (Hardware), tidak dalam bentuk 

software. 

G. Penjelasan Istilah 

1. Bahan ajar adalah adalah seperangkat alat yang di dalamnya terdapat 

materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran baik berbentuk tulisan maupun tidak. 

2. Pendekatan Saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekanan pada kreatifitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membuat jejaring pada kegiatan pembelajaran di 

sekolah.  

3. LKS atau Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi 

tugas, ringkasan materi yang dikerjakan peserta didik sebagai sarana 

pendukung pembelajaran. Lembar kerja siswa bertujuan untuk menambah 

informasi tentang konsep yang dipelajari serta dimaksudkan agar siswa 
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dapat berkegiatan aktif dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

yang ingin dicapai. 


