
BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Kurikulum 2013

a. Dimensi Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 mengartikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai

dengan yang harapan, yaitu sebagai kriteria tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yaitu keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pedoman 

dan prinsip penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada pasal 36 Undang-

Undang No. 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa kurikulum harus 

disusun dengan memperhatikan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; 

peningkatan potensi; kecerdasan dan minat peserta didik; keragaman potensi 

daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan 

nasioanl dan nilai-nilai kebangsaan  (Ridwan, 2014:45).  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan 

menonjolkan kegiatan pada proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk 

mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui 

pendekatan saintifik penguatan proses pembelajaran dapat dilakukan, yaitu 

pembelajaran dilakukan untuk mendorong siswa lebih mampu dalam 

mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan dan mengasosiasi/menalar, 

dan mengomunikasikan. Sasaran pembelajaran meliputi pengembangan ranah 
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sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan 

pendidikan. Ketiga ranah tersebut memilki lintasan perolehan yang berbeda. 

Sikap diperoleh melalui aktifitas menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta (Abdul, 2015:1-3). 

`Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan kompetensi 

dan kegiatan dalam proses pembelajaran serta penilaian yang dilakukan 

secara otentik dengan tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dengan harapan siswa mampu mencapai kompetensi 

yang diharapkan. 

b. Pendekatan Tematik Integratif 

Pendekatan yang digunakan pada Kuirkulum 2013 yaitu pendekatan 

tematik integratif. Pendekatan tematik integratif menurut Abdul (2014:87) 

adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu. 

Pembahasan dari tema tersebut memuat berbagai mata pelajaran. Daryanto 

(2014:45-46) juga menyatakan bahwa tematik integratif adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunaan tema untuk menghubungkan beberapa mata 

pelajaran ke dalam topik-topik tertentu, sehingga topik tersebut dapat 

dikembangkan ke dalam konsep-konsep yang sesuai dengan tema. 

Prinsip pendekatan pembelajaran tematik integratif menurut Majid 

(2014:89) adalah sebagai berikut : 
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1) Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang faktual dan dekat 

dengan dunia siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tema tersebut menjadi 

alat penyatu berbagai materi dari beberapa mata pelajaaran. 

2) Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata 

pelajaran yang saling terkait. 

3) Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif 

harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang 

dimuat di dalam kurikulum. 

4) Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengetahuan awal. 

5) Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan, artinya materi 

yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan.  

Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang disusun 

menjadi tema-tema tertentu, dimana setiap pembelajaran dari tema tersebut 

memuat beberapa mata pelajaran. Penggabungan materi tersebut disesuaikan 

dengan topik tertentu dengan disesuaikan karakteristik siswa dan lingkungan 

siswa. 

2. Pendekatan Saintifik 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran 

dimana kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat 
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jejaring adalah hal yang ditekankan guna meningkatkan kreatifitas siswa di 

sekolah. Tujuan pendekatan saintifik agar dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa secara luas untuk memberikan ekspolarasi dan elaborasi materi 

yang dipelajarinya, disamping itu diharapkan siswa dapat mengaktualisasikan 

kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh 

guru (Rusman, 2017:422). 

Yunus mengungkapkan bahwa pembelajaran proses saintifik dapat 

dikatakan sebagai proses pembelajaran membina siswa untuk memecahkan 

masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang 

cermat, dan analisis data yang teliti guna menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. Untuk melaksanakan kegiata ini dengan baik, siswa harus 

dibina kepekaannya terhadap peristiwa, ditingkatkan kemampuannya dalam 

mengajukan pertanyaan, dilatih ketelitiannya dalam mengumpulkan data, 

dikembangkan kecermatannya dalam mengolah data untuk menjawab 

pertanyaan,  serta dibimbing dalam membuat kesimpulan sebagai jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan (Yunus, 2016:125). 

Menurut Ridwan (2014:50) pendekatan saintifik berkaitan erat dengan 

metode saintifik. Umunya metode saintifik (ilmiah) melibatkan kegiatan 

pengamatan atau observasi yang dibutuhkan perumusan hipotesis atau 

pengumpulan data. Pemaparan data diperoleh melalui pengamatan dan 

percobaan menjadi landasan pada metode ilmiah. Oleh karenanya, kegiatan 

percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai 

sumber. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang diatas, peneliti sependapat dengan 

pengertian yang dikemukakan oleh Rusman bahwa pendekatan saintifik 

merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekanan pada kreatifitas 

siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membuat jejaring pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya 

pendekatan saintifik diharapkan siswa menjadi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dapat menjadi pusat pembelajaran, dan guru 

menjadi fasilitator. 

b. Tujuan Pembelajaran dengan Pendeketan Saintifik 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa  tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik menurut Bambang (2014:96-98)  adalah sebagai berikut :  

1) Untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 

2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu 

masalah secara sistematik.  

3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suatu kebutuhan.  

4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.  

5) Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khsusnya dalam 

menulis artikel ilmiah.  

6) Untuk mengembangkan karakter siswa.  

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran bertujuan untuk 
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meningkatkan kamampuan intelektual dengan membentuk kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah sehingga diperoleh hasil belajar yang tinggi dan 

juga mengembangkan karakter siswa. 

c. Kriteria Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik memuat kriteria sebagai berikut: 

1) Materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan 

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dogeng semata. 

2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif siswa-guru terbebas 

dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis,analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi 

pembelajaran 

5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran 

6) Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat diper-

tanggungjawabkan 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya (Asis, 2015:44) 
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Dengan begitu pembelajaran dapat dikatakan menggunakan pembelajaran 

saintifik apabila bersifat faktual, mendorong siswa berpikir logis dan kritis, 

mendorong siswa untuk mampu mengembangkan pola berfikir yang rasional, 

dan kegiatan yang menarik penyajiannya. 

d. Langkah – Langkah Pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Daryanto (2014: 59-80) 

adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pengamatan atau observasi 

Pengamatan yang cermat sangat dibutuhkan guna menganalisis suatu 

permasalahan atau peristiwa. Guru dapat menampilkan sebuah video dan 

meminta siswa melakukan pengamatan tentang hal-hal tertentu serta 

membuat catatan, misalnya guru menayangkan video tentang tingkah lagu 

hewan, kegiatan gotong royong di sebuah desa dan lain sebagainya.  

2) Mengajukan pertanyaan  

Pertanyaan yang diajukan oleh guru harus dapat menggiring siswa untuk 

melakukan pengamatan yang lebih teliti, dengan kata lain pengamatan 

dilakukan dengan dipandu pertanyaan. Kemudian., aktivitas belajar yang 

dilakukan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Siswa perlu dimotivasi 

untuk megajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

3) Melakukan Eksperimen/Percobaan atau memperoleh Informasi 

Aktivitas menyelidiki suatu peristiwa merupakan upaya menjawab suatu 

permasalahan. Untuk memancing minat siswa menyelidiki peristiwa alam 

dapat dilakukan sebuah percobaan tanpa dimulai dengan pengajuan 
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pertanyaan, melainkan pertanyaan diajukan ktika percobaan sedang 

dilakukan.  

4) Mengasosiasikan/Menalar 

Informasi yang diperoleh melalui penalaran dan berpikir rasional pada 

kegiatan pengamatan atau percobaan harus diproses untuk menemukan 

keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya, pola 

keterkaitan informasi dan mengambil kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. 

5) Membangun atau Mengembangkan Jaringan dan Berkomunikasi 

Untuk membentuk kemampuan siswa dalam membangun jaringan dan 

berkomunikasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pengalaman 

bekerja sama dalam suatu kelompok. Setiap siswa harus diberi kesempatan 

untuk berbicara dengan orang lain, menjalin persahabatan, mengenal orang 

yang dapat memberi nasihat atau informasi, dan dikenal oleh lain. 

Dari kelima langkah-langkah pembelajaran saintifik di atas dapat 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran menjadi delapan langkah 

kegiatan, yaitu: 

1) Mengamati (Observing) 

Pengamatan dapat dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa sehingga 

proses pembelajaran dapat lebih menyenangkan dan membangkitkan minat 

siswa dalam belajar. Objek yang diamati juga harus beragam dan dapat 

membangkitkan keingintahuan siswa dengan pertanyaan yang diajukan 

tentang hal-hal yang ingin diketahuinya. 
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2) Menanya (Questioning) 

Pengajuan pertanyaan dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untu mendapatkan 

infromasi tambahan. Melalui kegiatan menanya diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pemikiran yang kritis untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat. 

3) Menalar (Associating) 

Menalar yaitu kemampuan mengelompokkan berbagai ide dan 

mengasosiasikan beragam fenomena untuk disimpan sebagai memori 

dalam otak. Pengalaman-pengalaman yang tersimpan berinterakasi dengan 

pengalaman sebelumnya (asosiasi). 

4) Mencoba (Experimenting) 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang nyata atau autentik, siswa harus 

melakukan percobaan, terutama untuk materi yang sesuai. Diaharapkan 

melalui kegiatan mencoba ini siswa dapat mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 

yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 

hayat. 

5) Mengolah (Processing) 

Mengolah meruapakan proses bagaimana peserta ddik merespons, 

memersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi 

yang diterimanya dari lingkungan. Pada kegiatan mengolah, peserta didik 
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dapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Fungsi guru 

sebagai manajer belajar, sedangkan peserta didik harus lebih aktif. Dalam 

kondisi kolaboratif, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling 

menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. 

6) Menyajikan (Presenting) 

Dalam kegiatan ini dapat berupa hasil tugas yang telah dikerjakan dan 

dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Kegiatan ini merupakan 

kumpulan dari portofolio siswa baik secara mandiri maupun berkelompok. 

7) Menyimpulkan (Conclusion) 

Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. 

Bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau bisa 

juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan 

mengolah informasi. 

8) Mengomunikasikan (Communicating) 

Kegiatan mengomunikasikan berupa menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan lain 

sebagainya. Tujuan dari mengomunikasikan ini diharapkan siswa mampu 

mengembangkan kompetensinya dalam berpikir secara sistematis, 

menyampaikan pendapat secara singkat dan jelas, mengembangkan 

kemampuan berbahasa yang baik dan benar, sikap jujur, teliti, dan 

toleransi. 

Sedangkan, menurut Yunus (2016:132-141) langkah pembelajaran 

saintifik memiliki 6 langkah, diantaranya: 
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1) Mengamati 

Manfaat metode mengamati bagi siswa adalah untuk memenuhi rasa ingin 

tahunya, sehingga pembelajaran dapat dirasa bermakna dan bermanfaat. 

Dengan mengamati siswa dapat menemukan fakta tentang hubungan 

antara benda yang diamati dengan materi pembelajaran. 

2) Menanya 

Banyak fungsi yang dimiliki aktivitas menanya, diantaranya 

membangkitkan rasa ingin tahu, minat dan perhatian siswa tentang topik 

pembelajaran, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif 

belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri, 

dan banyak fungsi lainnya. 

3) Menalar 

Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis dari fakta yang dapat 

diamati untuk mendapatkan simpulan berupa pengetahuan baru atau 

mengembangkannya. Siswa diharapkan menjadi pelaku aktif pada proses 

pembelajaran daripada guru.  

4) Mencoba 

Guna memperoleh hasil belajar yang nyata, siswa harus melakukan 

percobaan. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mengembangkan atau  

mendapatkan pengalaman baru yang membantunya dalam memahami 

materi pembelajaran dari hasil percobaan. 

5) Menganalisis Data dan Menyimpulkan 

Kemampuan menganalisis data merupakan kemampuan mengolah data 

yang telah dihasilkan. Kemudian data dilanjutkan dengan kemampuan 
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menyimpulkan yaitu menyimpulkan seluruh proses kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

6) Mengomunikasikan 

Kegiatan mengomunikasikan berupa menyampaikan hasil kegiatan yang 

telah dilaksanakan secara lisan maupun tulisan. Siswa dilatih untuk 

mampu menulis dan berbicara secara komunikatif dan efektif. 

Dari ketiga pendapat ahli tentang langkah-langkah pendekatan saintifik, 

peneliti menyimpulkan bahwa langkah-langkah pendekatan saintifik terdiri 

dari 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan. Kelima langkah tersebut ditujukan agar siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar diartikan Khioru (2011:208) sebagai segala bentuk bahan yang 

diperuntukkan bagi guru dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

dalam kelas. Bahan yang dimaksud disini dapat berupa tulisan maupun tidak. 

Hal tersebut sejalan dengan Prastowo (2012:17) yang mengatakan bahwa 

bahan ajar yaitu segala bahan (informasi, alat ataupun teks) yang dirancang 

secara runtut, yang menyajikan kompetensi secara utuh yang harus dikuasai 

siswa dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar diartikan oleh Widodo&Jasmadi tahun 2008 dalam Ika 

(2013:1) yaitu sebagai sarana atau alat pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis 
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dengan tujuan mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yaitu mencapai 

kompetensi atau subkompetensi secara utuh. Dengan demikian, bahan ajar 

seharusnya disusun dan ditulis dengan aturan instruksional karena digunakan 

guru sebagai pedoman untuk membantu kegiatan belajar. 

Seperangkat alat yang berisikan fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan 

generalisasi yang disusun secara khusus guna mempermudah proses 

pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan ajar. Dilihat lebih sempit 

bahan ajar juga dapat disebut sebagai materi pembelajaran. Dengan demikian, 

materi pembelajaran dapat dikatakan sebagai rencana yang dirancang guru 

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku (Yunus, 2014:263). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah seperangkat alat yang di dalamnya terdapat materi, metode, 

dan evaluasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran baik 

berbentuk tulisan maupun tidak. Bahan ajar dirancang sesuai dengan 

kurikulum secara sistematis guna membantu kegiatan belajar di kelas dan 

mencapai kompetensi yang harus dikuasai secara utuh. 

b. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar diharapkan dapat memenuhi tuntutan kurikulum 

yang telah dipertimbangkan dengan kebutuhan siswa agar disesuaikan dengan 

karakteristik dan setting serta lingkungan sosial sosial, dapat dijadikan 

alternatif dalam proses pembelajaran selain buku-buku teks yang sulit untuk 

diperoleh, serta membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Banyak manfaat yang diperoleh guru dalam pembelajaran dengan 

pemanfaatan bahan ajar, seperti kesesuaian bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kegiatan 

belajar, tidak hanya mengandalkan buku teks yang terkadang sulit untuk 

diperoleh, kaya akan materi karena dikembangkan dengan menggunakan 

berbagai referensi, menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

penulisan bahan ajar, membangun komunikasi antara guru dengan siswa 

karena siswa akan merasa lebih percaya kepada guru sehingga pembelajaran 

menjadi efektif, menambah angka kredit apabila dikumpulkan menjadi buku 

dan diterbitkan secara luas. 

Manfaat bahan ajar juga dirasakan oleh siswa, diantaranya menambah 

minat siswa karena pembelajaran dikemas lebih menarik, memberikan 

kesempatan untuk belajar secara mandiri agar tidak tergantung kepada guru, 

dan memudahkan dalam memahami materi pada setiap kompetensi yang 

harus dicapai. (khoiru, 2011:208-209) 

Keunggulan bahan ajar lainnya dikemukakan oleh Mulyasa (20016) yaitu 

kemampuan individual siswa menjadi fokus utama, karena pada dasarnya 

siswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 

secara mandiri dan dapat melatih tanggung jawab siswa atas tindakan-

tindakannya. Selanjutnya untuk mengontrol hasil belajar siswa yang harus 

menguasai kompetensi dalam bahan ajar. Serta relevansi kurikulum yang 

diharapkan mencapai kompetensi yang sudah ditentukan, sehingga siswa 

dapat mengetahui hubungan antara pembelajaran dan hasil yang diperolehnya 

(ika, 2012:8). 
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Bahan ajar juga memiliki fungsi yang dikemukakan oleh Depdiknas 

(2008:7) yaitu sebagai panduan guru dalam mengarahkan semua aktivitas 

dalam proses pembelajaran, merangkap sebagai substansi kompetensi yang 

harus disampaikan kepada siswa. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung dan merangkap subtansi kompetensi 

yang harus dikuasai. Yang terakhir menjadi alat evaluasi pencapaian dari 

hasil pembelajaran.  

Dari kedua fungsi yang telah dikemukakan diatas, fungsi dari bahan ajar 

sangatlah beragam, diantaranya yang sangat menonjol adalah dapat 

membangkitkan minat/motivasi, menarik perhatian siswa, mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu dan ukuran, serta untuk membantu siswa aktif 

dalam kegiatan proses pembelajaran. Diharapkan penggunaan bahan ajar 

yang dibuat dapat berfungsi sebagaimana fungsi-fungsi tersebut.  

c. Jenis Bahan Ajar 

Terdapat beberapa jenis bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. 

jenis bahan ajar dapat dibedakan sebagai berikut (Khoiru, 2011:210) : 

1) Bahan ajar pandang (visual)terdiri atas bahan ajar cetak (printed) seperti 

antara lain hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar dan non cetak (not printed) seperti model/market. 

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

disk, film. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 
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4) Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

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

pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web (web based leraning 

materials) 

Jenis bahan ajar yang dipaparkan oleh Prastowo (2011:79) ada yang cetak 

maupun noncetak, yakni: 

1) Buku sumber, yaitu buku yang digunakan sebagai rujukan, referensi dan 

sumber untuk mengkaji ilmu tertentu, biasanya terdapat suatu kajian ilmu 

yang kompleks atau lengkap di dalamnya. 

2) Buku bacaan, yaitu buku yang fungsinya hanya sebagai bahan bacaan saja, 

contohnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. 

3) Buku pegangan, yaitu buku yang digunakan sebagai pegangan guru dalam 

proses pembelajaran. 

4) Buku bahan ajar, yaitu buku yang dirancang untuk pelaksaan proses 

pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi yang akan disampaikan 

guru. 

Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan diatas, banyak jenis bahan ajar 

yang dapat digunakan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum ada 4 jenis 

bahan ajar, diantaranya bahan ajar pandang (visual), bahan ajar dengar 

(audio), bahan ajar pandang dengar (audio visual), dan bahan ajar multimedia 

interaktif.  

d. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Prinsip pengembangan bahan ajar yang dikemukakan oleh Khoiru 

(2011:209) harus secara runtut, yakni: dimulai dari yang mudah untuk lebih 
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mudah memahami yang sulit dan dari yang kongkret untuk memahami yang 

abstrak; memperkuat pemahaman dengan cara pengulangan; umpan balik 

positif yang dapat memperkuat pemahaman siswa; motivasi belajar yang 

tinggi dapat menjadi faktor penentu keberhasilan belajar siswa; mencapai 

tujuan dengan setahap demi setahap ibarat naik tangga; mengetahui hasil 

yang telah dicapai siswa agar memotivasi siswa untuk terus mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.  

Pendapat diatas mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip dalam 

mengembangkan bahan ajar. Sebagai pedoman guru dan siswa dalam proses 

belajar di kelas, penyusunan bahan ajar harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan dalam 

menyusun dan mengembangkan bahan ajar guna tercapainya tujuan 

pembelajaran yang sudah ditentukan.  

e. Prinsip Dalam Memilih Bahan Ajar 

Memilih bahan ajar harus didasarkan pada prinsip relevansi, prinsip 

konsistensi dan prinsip kecukupan. Prinsip relevansi artinya materi 

pembelajaran harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan ketercapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya  adanya 

keajegan antara  bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dicapai 

siswa, misalnya kompetensi dasar yang harus disampaikan juga harus 

meliputi empat macam.  

Prinsip yang terakhir, prinsip kecukupan yaitu materi yang diajarkan harus 

menjadi pedoman dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Jika 
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terlalu sedikit akibatnya siswa tidak dapat mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan membuang 

waktu dan tenaga dalam mempelajarinya (Khoiru, 2011:211) 

Dari pendapat di atas, pemilihan bahan ajar yang baik seharusnya sesuai 

dengan kompetensi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, selain itu 

bahan ajar juga harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bahan ajar 

harus dibuat semenarik mungkin agar menambah minat belajar peserta didik. 

Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang benar-benar berfungsi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar bukan sebagai pelengkap 

pembelajaran, melainkan sebagai sarana peserta didik untuk berlatih. 

f. Teknik Pengembangan Bahan Ajar 

Upaya mengembangkan bahan ajar berbasis model pembelajaran 

disampaikan Yunus (2014: 271-275)) mempunyai langkah-langkah teknis 

pengembangan bahan ajar berbasis model pembelajaran, yaitu a) 

Menganalisisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang terdapat pada 

kurikulum, (b) Menentukan indikator ketercapaian Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar, (c) Menentukan tujuan belajar, (d) Menentukan model 

pembelajaran yang relevan dengan tujuan, (e) Menentukan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih, (f) 

Menentukan bahan ajar/materi bahan ajar, (g) Mengembangkan peta bahan 

ajar yang dibutuhkan, (h) Menentukan struktur bahan ajar, (i) 

Mengembangkan bahan ajar dan mencetak draft, (j) Menguji rasional bahan 

ajar berdasarkan sudut pandang Ahli, dan (k) Revisi bahan ajar. Langkah-

langkah tersebut dipaparkan sebagai berikut : 
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1) Menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam 

kurikulum 

Menganalisis KI dan KD dimaksudkan untuk menentukan kompetensi-

kompetensi yang digunakan dalam bahan ajar. Hasil analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui berapa banyak bahan ajar yang harus dipersiapkan 

untuk satu semester dan bahan ajar apa yang dipilih. 

2) Menentukan indikator ketercapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar. 

Tahap ini adalah tahap yang mengarahkan perencanaan pembelajaran. 

Dimulai dengan menentukan indikator-indikator yang harus dicapai siswa 

dalam upaya meningkatkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. 

3) Menentukan tujuan pembelajaran 

Melalui tahap penentuan tujuan, bahan ajar disiapkan agar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran agar bahan ajar yang dikembangkan dapat 

diimplementasikan secara tepat di lapangan dan sesuai dengan tujuan yang 

telah dibuat oleh sekolah. 

4) Menentukan model pembelajaran yang relevan dengan tujuan 

Pengembangan bahan ajar seharusnya dimulai dengan melakukan studi 

literatur untuk menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

indikator yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran kurikulum 2013, 

seharusnya model pembelajaran yang dipilih adalah model saintifik 

proses, model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran berbasis masalah, 

model pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya. 
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5) Menentukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran yang dipilih. 

Langkah selanjutnya yaitu menetapkan langkah-langkah pembelajaran 

yang sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilih. Hal ini 

dimaksudkan agar tahapan model sesuai dengan kebutuhan yang ada di 

lapangan yang meliputi efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu dan 

tujuan pembelajaran serta kompetensi akhir yang ingin dicapai. 

6) Menentukan bahan ajar/materi bahan ajar. 

Bagian utama dari bahan ajar adalah isi dari bahan ajar tersebut. Isi bahan 

ajar tersebut tentunya dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

disusun dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

7) Mengembangkan peta bahan ajar yang dibutuhkan. 

Peta kebutuhan bahan ajar dirancang setelah mengetahui berapa banyak 

bahan ajar yang harus dipersiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. 

Tujuan dari disusunnya peta kebutuhan bahan ajar ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah bahan ajar yang harus dituis dan urutan bahan ajarnya 

seperti apa. 

8) Menentukan struktur bahan ajar. 

Bahan ajar dikembangkan dengan struktur yang meliputi KI dan KD, 

pokok kajian, materi ajar, dan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran 

berbasis model yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya. Atas dasar 

tahapan tersebut, model bahan ajar berbeda dengan bahan ajar yang 

digunakan di sekolah sehingga lebih unik dan menarik. 
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9) Mengembangkan  bahan ajar dan mencetak draf. 

Setelah semua elemen penyusunan bahan ajar terpenuhi, langkah 

berikutnya yaitu mengembangkan bahan ajar. Kemudian bahan ajar 

tersebut dicetak dalam bentuk draf bahan ajar. 

10) Menguji rasional bahan ajar berdasarkan sudut pandang Ahli. 

Uji rasional bahan ajar dilakukan dengan cara meminta guru lain, kepala 

sekolah, pengawas, atau ahli bahan ajar di perguruan tinggi untuk 

memberikan penilaiannya sebagai pertimbangan.  Penimbangan pakar 

dibutuhkan guna mendapatkan masukan konseptual agar menjadi landasan 

penyempurnaan teoritis model. Berdasarkan masukan ahli tersebut maka 

dapat diketahui banyak draf model yang telah dikembangkan. 

11) Revisi bahan ajar 

Setelah mendapat masukan dari ketiga ahli, selanjutnya draf bahan ajar 

melalui tahap revisi. Setelah direvisi, bahan ajar tersebut kemudian dicetak 

kembali dan siap diuji cobakan minimalnya langsung di dalam kelas. 

Langkah-langkah pengembangan bahan ajar di atas harus dilaksanakan 

secara runtut dan sistematis agar tercipta bahan ajar yang baik dan 

berkualitas. Dengan adanya bahan ajar yang baik dan berkualitas sehingga 

dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar di dalam kelas dan menjadi 

pedoman dalam proses pembelajaran. 

4. Lembar Kerja Siswa 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa 

 Lembar kerja siswa menurut Depdikbud tahun 1995 merupakan lembaran-

lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk memandu dalam kegiatan 
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terprogram. Lembar kerja siswa berisi beragam kegiatan yang diharapkan 

menjadi alat belajar siswa agar pembelajaran menjadi aktif. Kegiatan tersebut 

dapat berupa pengamatan, percobaan dan pengajuan pertanyaan. Oleh sebab 

itu, lembar kerja siswa berkaitan dengan pilihan strategi pembelajaran yang 

ada di dalam keseluruhan proses pembelajaran (Tristanto, 2009:212). 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dianggap oleh Hidayah dan Sugiarto tahun 

2006 sebagai salah satu jenis alat bantu pembelajaran (Abdul 2015:232). 

Secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai sarana yg 

mendukung dalam pelaksanaan rencana pembelajaran. 

Lembar Kerja Siswa (Student Work Sheet) adalah lembaran-lembaran yang 

di dalamnya terdapat kumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Isi 

lembar kerja siswa berupa petunjuk, langkah-langkah untuk mengerjakan 

suatu tugas. Tugas dalam lembar kegiatan siswa harus jelas sehingga siswa 

dapat mencapai kompetensi dasar yang ditentukan (Abdul, 2013:176). 

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa 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 infromasi tentang konsep yang 

dipelajari serta dimaksudkan agar siswa dapat berkegiatan aktif dalam 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai.  

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembar Kerja Siswa 

Manfaat LKS dalam pembelajaran dijelaskan TIM Instruktur PKG 

(Andayani, 2005:10) sebagai berikut: 
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1) Alat yag digunakan seagai alternatif bagi guru untuk mengarahkan 

pengajaran atau memperkenalkan kegiatan sebagai variasi belajar 

mengajar. 

2) Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyampaian 

materi pelajaran sebab LKS ini dapat disiapkan di luar jam pelajaran. 

3) Memudahkan dalam penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau 

klasikal karena tidak semua siswa dapat memahami dan mengerti 

persoalan pada keadaan bersamaan. 

4) Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran. 

5) Membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. 

Tujuan dalam penysusunan LKS memiliki beberapa tujuan diantaranya 

adalah (Prastowo, 2015:206) : 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan 

materi yang diberikan. 

2) Menampilkan tugas-tugas yang dapat meningkatkan penguasaan materi 

pada siswa. 

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

4) Memudahkan guru dalam memerikan tugas kepada siswa. 

Menurut Pandoyo tahun 2006 (dalam Abdul 2015:234), kelebihan dari 

penggunaan LKS adalah: 

1) Meningkatkan aktivitas belajar 

2) Mendorong siswa mampu bekerja sendiri 

3) Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep  
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Dari anggapan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi, tujuan dan 

manfaat Lembar Kerja Siswa adalah untuk memperjelas menyampaian 

informasi terkait dengan materi pelajaran sehingga pembelajaran bisa berjalan 

dengan lancar, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta 

untuk meningkatkan minat dan motivasi agar siswa secara aktif ikut serta 

dalam proses pembelajaran. 

c. Kriteria Lembar Kerja Siswa 

Ciri-ciri yang dimilki LKS menurut Rustaman (Abdul, 2015:234) adalah 

sebagai berikut: 

1) Memuat semua petunjuk yang diperlukan siswa 

2) Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat singkat dan 

kosakata sesuai dengan umur dan kemampuan pengguna 

3) Berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi siswa oleh siswa 

4) Adanya ruang kosong untuk menulis jawaban serta penemuan siswa 

5) Memberikan catatan yang jelas bagi siswa atas apa yang telah mereka 

lakukan 

6) Memuat gambar yang sederhana dan jelas.  

Mendurut anggapan di atas, LKS harus memiliki 6 ciri-ciri, diantaranya 

terdapat petunjuk bagi dengan menggunakan kalimat sederhana yang mudah 

dipahami, pertanyaan, ruang kosong yang disediakan untuk menjawab 

pertanyaan, terdapat catatan dan gambar yang jelas guna memudahkan siswa 

belajar. 
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d. Langkah-Langkah Penyusunan LKS 

Taufik (2015:37-39) mengatakan dalam penyususnan LKS dapat 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis kurikulum 

Tujuan dari analisis kurikulum bertujuan untuk menentukan kompetensi 

atau materi mana yang memerlukan LKS. Analisis dilakukan dengan cara 

mempelajari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, 

pengalaman elajar, dan indikator tercapainya belajar. 

2.) Menyususn Peta Kebutuhan LKS 

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS 

yang harus ditulis  dan urutannya . urutan materi sangat penting diperlukan 

dalam menentukan prioritas penulisannya. 

3.) Menentukan Judul-judul LKS 

Penentuan judul LKS didasarkan atas kompetensi-kompetensi dasar atau 

pokok-pokok materi yang terdapat dalam kurikulum. Judul LKS dapat 

diambil dari satu kompetensi dasar. Judul LKS tidak harus sama dengan 

yang tercantum pada kurikulum, yang terpenting adalah komptenesi dasar 

yang harus dicapai tidak berubah. 

4.) Penulisan LKS 

Menurut Prastowo (2012:212) untuk menulis LKS, langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan Kompetensi Dasar 

Untuk merumuskan kompetensi dasar dapat kita lakukan dengan 

menurunkan rumusannya langsung dari kurikulum yang berlaku. 
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b) Menentukan alat penilaian 

Penilaian kita lakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta 

didik. Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah 

kmpetensi, dimana penilaiannya didasarkan pada penguasaan 

kompetensi, maka alat penilaian yang cocok dan sesuai adalah 

menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau 

Criterion Refrenced Assesmentt. Dengan demikian, pendidik dapat 

menilai berdasarkan proses dan hasilnya. 

c) Menyusun Materi 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyususn materi LKS 

berkaitan dengan isi atau materi LKS. Materi LKS tergantung pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. materi dalam LKS dapat 

berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang 

lingkungan substansi yang akan dipelajari. Ada banyak sumber untuk 

materi, misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian, dan 

masih banyak sumber lainnya yang dapat dijadikan sumber dalam 

LKS. Agar pemahaman siswa terhadap materi leih kuat, LKS 

dilengkapi tugas-tugas yang ditulis secara jelas guna mengurangi 

pertanyaan dari siswa dari perintah ataupun pertanyaan yang ada 

dalam LKS. Judul tugas harus dtulis dengan jelas, beserta dengan jenis 

tugas, waktu, dan lain sebagainya. 
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d) Memperhatikan struktur LKS 

Struktur LKS secara umum sebagai berikut: 

1) Halaman depan (cover) 

2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) Petunjuk penggunaan LKS 

5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

6) Tujuan Pembelajaran 

7) Pokok abahasan fungsi : Sub pokok bahasan, Kegiatan siswa, 

Latihan soal, Diskusi soal 

8) Daftar Pustaka 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian pengembangan Lembar Kerja Siswa yaitu dilakukan 

oleh Dian (2015:75) dalam penelitiannya “Pengembangan LKS Tematik Materi 

Jenis-Jenis Pekerjaan untuk Kelas IV MI/SD” yang dilakukan di kelas VI MI 

Al-Ihsan. Dari penelitian yang diperoleh dari pengembangan LKSnya 

menunjukkan validasi yang diapatkan dari Ahli Media adalah baik (B) dengan 

skor 43. Berdasarkan  penilaian ahli materi adalah Sangat Baik (SB) dengan 

skor 125. Berdasarkan penilaian peer reviewer adalah Sangat Baik (SB) dengan 

skor 75 dan berdasarkan penilaian pendidik kelas IV adalah Sangat Baik (SB) 

dengan skor 69,5. Secara keseluruhan pengembangan LKS Tematik Materi 

Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas IV MI/SD secara keseluruhan dinyatakan 

layak digunakan. Dapat disimpulkan bahwa media LKS praktis digunakan. 
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Penelitian pengembangan LKS menggunakan Pendekatan Saintifik yang 

dilakukan Nina (2016) dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Pendekatan Saintifik Pada Materi Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Laju Reaksi”. Berdasarkan hasil yang telah divalidasi sudah sangat baik dan 

semua respon terhadap LKS termasuk dalam kategori sangat tinggi dan LKS 

dinyatakan layak untuk digunakan. 

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut maka pengembangan lembar 

kerja siswa yang peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dari penelitian pertama yaitu dalam mengembangkan LKS dalam 

pembelajaran tematik dan dilakukan di Sekolah Dasar, perbedaannya peneliti 

ingin mengembangkan LKS dengan menggunakan pendekatan saintifik pada 

Subtema Bermain di Tempat Wisata pada kelas II Sekolah Dasar. Penelitian 

yang kedua, persamaan yang dimiliki yaitu penggunaan pendekatan saintifik 

dalam mengembangkan LKS, perbedaannya yaitu pada materi yang dipilih 

serta level tingkat pendidikannya. Peneliti mengembangankan lembar kerja 

siswa berbasis saintifik yang sesuai dengan pembelajaran tematik integratif 

(terpadu) yang digunakan pada proses pembelajaran di sekolah dasar saat ini.  

C. Kerangka Pikir 

Kurikulum 2013 menuntut agar siswa mampu melakukan 5 kegiatan 

melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

dan mengomunikasikan. Diharapkan siswa mampu belajar dengan maksimal 

menggunakan kreativitas yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan sebuah pengembangan LKS berbasis saintifik untuk kelas II 
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Sekolah Dasar. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyusun 

kerangka konseptual sebagai berikut : 
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Kondisi Ideal : 

1. Topik kegiatan sesuai 

dengan KD 
2. Tujuan pembelajaran sesuai 

dengan KD 

3. Terdapat prosedur kerja 
4. Mengarahkan siswa 

membangun konsep 

Suyatno, dkk (2011) 

Kondisi Lapangan : 

1. KD di LKS tidak sesuai 

dengan Buku Guru yang 
digunakan 

2. Materi tidak sesuai 

3. LKS tidak menarik 
4. LKS tidak membuat siswa 

aktif 

Masalah : 

1. Siswa kesulitan mengerjakan latihan yang ada di LKS 

2. Guru memberikan latihan  tambahan yang sesuai dengan materi 

3. Ketika Ujian siswa tidak dapat belajar dari LKS 

4. LKS membuat siswa pasif dalam pembelajaran 

Mengembangkan LKS menggunakan pendekatan saintifik 

 

LKS 

1. Judul 

2. Petunjuk belajar 

3. Kompetensi dan dasar atau 

materi pokok 

4. Informasi pendukung 

5. Tugas atau langkah kerja 

6. Penilaian  

 

Saintifik 

1. Mengamati  

2. Menanya 

3. Menalar 

4. Mecoba  

5. Mengomunikasikan  

LKS berbasis Saintifik efektif dalam pembelajaran tematik SD 

Metode Penelitian 

Define Desain Develope Dissaminate 
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