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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar  untuk 

menumbuhkembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

dengan cara memberikan dorongan atau motivasi serta memfasilitasi proses 

kegiatan belajar mengajar (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).  Pendidikan yang 

berkualitas dan berhasil harus mampu meningkatkan potensi dan kreativitas 

siswa sehingga ilmu yang didapat bisa bermakna dan berguna untuk 

menghadapi masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Rambe, 

2012).  Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor  20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa 

“pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk mencerdaskan bangsa, melalui pengembangan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu, cakap, kreatif,  mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Sesuai dengan hal 

tersebut pemerintah terus melakukan pembaruan kurikulum dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia Indonesia. 
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Kurikulum yang diterapkan pada ranah pendidikan dasar pada saat ini 

yaitu kurikulum 2013, dimana kurikulukm 2013 merupakan penyempurnaan 

kurikulum KTSP 2006. Menurut Riptiani dkk (2015:2) berpendapat bahwa, 

pembelajaran yang diisyaratkan oleh kurikulum 2013 yaitu harus berpusat 

pada siswa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran 

untuk menyiapkan dirinya menjadi agar menjadi manusia Indonesia yang 

memiliki kemampuan untuk bersaing, hidup sebagai warga negara yang 

beriman, produktif, kreatif, aktif dan inovatif serta mampu untuk  

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. Maka sesuai dengan kurikulum 2013 proses pembelajaran di 

semua jenjang pendidikan  menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan 

saintifik. 

Sesuai dengan kurikulum 2013, pembelajaran yang dilakukan di 

tingkat sekolah dasar yaitu pembelajaran tematik dengan menggunakan 

pendekatan saintifik yang terdiri dari 5M yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ada beberapa 

komponen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik di sekolah 

dasar yang dapat menunjang agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar 

sesuai dengan rencana. Salah satu komponen yang dapat menunjang  proses 

pembelajaran adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan semenarik 

mungkin sesuai dengan pembelajaran tematik dan sesuai dengan kondisi 

siswa. 

Bahan ajar merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

proses pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka dari itu bahan ajar 
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hendaknya dirancang dan dikembangkan  agar kegiatan pembelajaran lebih 

aktif dengan mengutamakan peran siswa agar lebih aktif. Bahan ajar 

hendaknya bisa menjadi sarana pendukung untuk membangun komunikasi 

dan interaksi antara siswa dan guru dalam  penyampaian dan penerimaan 

informasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Solihatin (2013:12) bahwa 

interaksi dalam proses  belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang 

bersifat interaktif untuk meujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dengan melibatkan berbagai macam komponen. Solihatin 

(2013:12) juga mengungkapkan bahwa untuk ketercapain tujuan 

pembelajaran, guru memegang kendali utama dalam proses pembelajaran 

untuk membangun interaksi yang baik, oleh sebab itu guru sebagai model 

dalam kelas harus memiliki keterampilan mengajar yang memadai seperti, 

mengelola tahapan pembelajaran, menggunakan media dan bahan ajar, 

memanfaatkan metode, serta mengalokasikan waktu.  

Selain menciptakan interaksi yang baik dalam proses pembelajaran, 

guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif, menarik 

dan menyenangkan agar siswa atusias dalam mengukiti pembelajaran , tidak 

cepat bosan sehingga tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat 

tercapai. Mutu hasil pembelajaran yang baik dapat terwujud jika dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif, lancar terarah sesuai dengan 

prosedur yang telah direncanakan dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

tidak lepas dari penggunaan bahan ajar yang tepat dan menarik serta 

menyenangkan bagi siswa.  
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Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 guru dituntut untuk mengembangkan 

dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa dengan 

memanfaatkan dan mengembangkan komponen-komponen pembelajaran yang 

ada.  Maka dari itu kualitas guru dalam mengelola proses pembelajaran sangat 

diperlukan karena merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa 

dan guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

dan mutu pendidikan. 

Kualitas guru dalam mengembangkan komponen-komponen  

pembelajaran menjadi faktor utama berhasilnya suatu proses pembelajaran. 

Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak guru yang melakukan 

pembelajaran di kelas tidak memaksimalkan peran dan komponen yang ada 

sehingga mutu dan kualitas pendidikannya dapat dikatakan kurang baik. Hal 

tersebut menyebabkan siswa tidak optimal dalam mengembankan potensi 

dirinya dan mengeksplore kemampuannya dengan baik sehingga hasil belajar 

siswa masih jauh dari tujuan pendidikan nasional  yang diharapkan oleh 

pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan 

kemampuan siswa maka dibutuhkan komponen-komponen yang dapat 

menunjang proses pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar 

merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran, selain bahan ajar 

utama seperti buku tematik atau modul, dibutuhkan juga bahan ajar 

pendamping untuk menujang pembelajaran yang lebih menyenangkan, bahan 
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ajar penunjang disusun untuk mendampingi buku siswa yang sudah disiapkan 

oleh sekolah. Salah satunya adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Lembar Kerja Siswa merupakan bahan ajar yang pada umumnya 

digunakan di sekolah-sekolah, LKS biasanya memuat ringkasa materi dan 

latihan soal-soal. LKS biasanya digunakan guru untuk melatih siswa dalam 

mengerjakan soal-soal sebelum ujian atau sebagai bahan untuk memberikan 

PR (Pekerjaan Rumah) pada siswa. Namun LKS yang digunakan di sekolah 

saat ini merupakan LKS yang bersifat tertutup dan monoton sehingga siswa 

kurang tertarik untuk menggunakan LKS, Latihan soal- soal  yang ada dalam 

LKS terlalu banyak sehingga membuat siswa cepat merasa bosan untuk 

mengerjakan. Tampilan LKS yang saat ini digunakan kurang menarik yaitu 

menggunakan kertas buram, tidak ada gambar berwarna didalamnya hanya 

menggunakan gambar berwarna pada sampulnya saja sehingga minat siswa 

kurang dalam menggunakan LKS. Siswa hanya megerjakan LKS ketika 

disuruh oleh guru saja tidak ada motivasi untuk mengerjakan sendiri. 

Maka dari itu dibutuhkan pengembangan LKS yang dapat menarik 

perhatian siswa dan membantu siswa dalam proses pembelajaran yaitu LKS 

dengan desain dan tampilan yang manarik, berwarna-warni, kegiatan dalam 

LKS yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, jumlah 

latihan soal-soal tidak terlalu banyak agar tidak membuat siswa cepat merasa 

bosan, bisa membatu siswa dalam memahami materi pembelajaran tidak 

hanya mengerjakan laithan soal-soal. 

LKS yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa diharapkan 

mampu untuk memberikan pengetahuan lebih kepada siswa dan 
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mengembangkan kemampuan siswa melaui latihan-latihan soal dalam LKS. 

Tahap pengumpulan informasi awal dilapangan pada penelitian ini didasarkan 

pada hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 13 

November 2017 di SDN Purwantoro 2 Malang, observasi dilakukan di kelas 

2A dan mewawancarai Ibu Aftikah selaku guru kelas 2A dan beberapa siswa. 

Ibu Aftikah selaku guru kelas 2A mengatakan bahwa di SDN Purwantoro 2 

Malang sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak lama. Bahan ajar yang 

digunakan yaitu buku tematik guru dan buku tematik siswa yang di berikan 

oleh pemerintah serta LKS tematik yang jenisnya masih tertutup, LKS yang 

digunakan memuat ringkasan materi yang sangat singkat serta latihan-latihan 

soal. LKS yang sifatnya monoton dan kurang menarik sehingga siswa kurang 

antusias untuk mengerjakannya. 

Selain itu guru juga jarang menggunakan LKS dalam proses 

pembelajaran, siswa lebih sering menggunakan latihan soal yang ada di buku 

siswa. Siswa mengerjakan LKS jika mendekati Ujian saja atau sebagai tugas 

tambahan di rumah. Harapan dari ibu Aftikah selaku wali kelas 2A SDN 

Purwantoro 2 Malang adalah adanya bahan ajar penunjang lain yang lebih 

menarik minat siswa selain buku tematik agar sumber belajar yang digunakan 

dalam pembelajaran lebih bervariasi sehingga dapat menambah pengetahuan 

dan referensi.  

Guru sendiri sebelumnya belum pernah mengembangkan bahan ajar 

khusus sebagai bahan ajar pendamping untuk digunakan oleh siswa, namun 

guru hanya mengembangkan ringkasan materi sebagai lampiran pada RPP dan 

tidak diterapkan langsung untuk kegiatan pembelajaran. Harapan dari guru 
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yaitu pengembangan bahan ajar hendaknya disesuaikan dengan karakteristik 

dan minat siswa dilapangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, guna meningkatkan mutu pendidikan 

maka inovasi dalam pengembangan komponen pembelajaran seperti bahan 

ajar sangat diperlukan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dan 

pengmbangan dengan judul ”Pengembangan Bahan Ajar LKS Tematik 

Berbasis Model Contextual Teaching and Learning Untuk Siswa Kelas 2 

Sekolah Dasar”. LKS tematik (Lembar Kerja Siswa/Work Sheet) berbasis 

Contextual Teaching and Learning yang dikembangkan sesuai dengan 

prosedur yang ada dan diharapkan memberi manfaat dan alternatif baru bagi 

guru dan siswa dalam penggunaan bahan ajar di kelas serta mampu menarik 

minat siswa untuk lebih semangat lagi. Bahan ajar LKS berbasis Contextual 

Teaching and Learning ini akan didesain sesuai dengan ciri khas dan  karakter 

anak-anak yang menyukai gambar-gambar dan warna-warna yang cerah 

terutama siswa kelas rendah yang masih senang dengan sesuatu yang 

berwarna dan bergambar serta disesuaikan dengan kehidupan nyata siswa 

sehari-hari dengan pemilihan model kontekstual. 

Bahan ajar LKS berbasis tematik Contextual Teaching and Learning 

ini memiliki keunggulan dari LKS yang lainnya yaitu, tampilannya menarik 

disertai dengan gambar-gambar yang berwarna, praktis mudah dibawa 

kemana-mana. Pemilihan model Contextual Teaching and Learning  yang 

akan dikembangkan dalam bentuk LKS ini didasarkan pada asumsi Hasibuan 

(2014:2) yang mengatakan bahwa pembelajaran dengan model Contextual 

Teaching and Learning merupakan pembelajaran yang yang berifat holistik 



8 
 

dengan tujuan untuk membantu siswa dalam memahami makna materi yang 

dipelajari dan  mengaitkannya dengan konteks kehidupan nyata siswa sehari-

hari, mulai dari konteks pribadi, sosial maupun masyarakat sehingga siswa 

memiliki pengetahuan dan keteampilan yang dinamis dan fleksibel dalam 

mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar LKS tematik berbasis model 

Contextual Teaching and Learning untuk siswa kelas 2 Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kemenarikan bahan ajar LKS tematik berbasis Model 

Contextual Teaching and Learning untuk siswa kelas 2 Sekolah Dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 

pengembangan bahan ajar LKS tematik berbasis model Contextual Teaching 

and Learning untuk siswa kelas 2 sekolah dasar ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan bahan ajar LKS tematik 

berbasis model Contextual Teaching and Learning untuk siswa kelas 2 

Sekolah Dasar. 

2. Untuk mengetahui kemenarikan bahan ajar LKS tematik berbasis Model 

Contextual Teaching and Learning untuk siswa kelas 2 Sekolah Dasar. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan berupa bahan ajar jenis LKS tematik berbasis 

Model Contextual Teaching and Learning tema 2 “Bermain di Lingkunganku” 
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subtema 3 “Bermain di Lingkungan Sekolah” untuk siswa kelas 2 sekolah 

dasar yang mempunyai spesifikasi atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Konten/Isi  

1) LKS memuat bagian-bagian berikut: 

a. Data Pribadi 

b. Kata Pengantar 

c. Petunjuk Penggunaan 

d. Daftar Isi 

e. Pemetaan Kompentesi Dasar 

f. Pembelajaran 1-6, dimana setiap pembelajaran memuat materi 

secara umum kemudian langkah-langkah kegiatan siswa serta 

latihan soal-soal. 

g. Daftar pustaka 

h. Daftar riwayat penulis 

2) LKS memuat 1 subtema yaitu subtema 3 ”Bermain di Lingkungan 

Sekolah” tema 2 ”Bermain di Lingkunganku” yang terdiri dari 6 

pembeajaran, pada setiap pembelajaran memuat tiga mata pelajaran. 

3) Jenis soal yang terdapat pada LKS yaitu essay dan pilihan ganda. 

4) LKS terdiri dari 46 halaman. 

2. Konstruk/tampilan  

1. Sampul/cover menggunakan gambar yang sesuai dengan subtema yaitu 

gambar siswa yang sedang bermain dihalaman sekolah. 

2. LKS menggunakan font yang berbeda-beda dengan jenis huruf yang 

berbeda pula seperti,  Kriten ITC, Algarian, dan Lucida Handwriting. 
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3. LKS dicetak menggunakan kertas HVS berukuran A4 80 gram dibagi 

dua sehingga ukuran setiap halamannya yaitu A5. 

4. Sampul LKS menggunakan kertas AP150 dengan desain gambar 

sesuai dengan subtema. 

5. Menggunakan font yang berbeda-beda agar lebih menarik. 

6. Menggunakan gambar-gambar animasi yang beragam sesuai dengan 

materi. 

7. LKS didominasi dengan background warna biru muda. 

1.5  Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian yang dikembangkan dalam pengembangan bahan ajar LKS 

tematik berbasis model Contextual Teaching and Learning mengacu pada 

tema 2 “Bermain di Lingkunganku” subtema 3 “Bermain di Lingkungan 

Sekolah” untuk siswa kelas 2. Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran 

sangat penting untuk dilakukan karena melihat penggunaan bahan ajar dalam 

pembelajaran tematik teruatama LKS sangat kurang dan masih jauh dari yang 

diharapkan. Inovasi pengembangan bahan ajar LKS tematik berbasis model 

Contextual Teaching and Learning sangat diperlukan untuk membantu guru 

dan siswa di kelas sebagai komponen penunjang dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan bahan ajar LKS tematik 

berbasis model Contextual Teaching and Learning antara lain: 

1. Produk yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi guru dan siswa sebagai 

referensi dan alternatif tambahan dalam pembelajaran. 
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2. Membantu siswa dalam memahami pembelajaran dan meningkatkan minat 

belajar siswa dikelas. 

3. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bermakna kepada 

siswa. 

4. Hasil dari penelitian ini dapat menambah  referensi bahan ajar yang ada di 

sekolah yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran sebagai 

komponen penunjang. 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan penelitian Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

Bahan ajar LKS tematik berbasis model Contextual Teaching and 

Learning akan memiliki daya tarik bagi siswa kelas rendah karena disusun 

dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah, bahan 

dikemas semenarik mungkin dengan gambar-gambar yang berwarna cerah, 

menggungakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. LKS 

dengan model Contextual Teaching and Learning  dibuat agar mudah 

dipahami dan menarik minat belajar siswa. LKS dengan model Contextual 

Teaching and Learning  memiliki keunggulan yaitu tampilan yang menarik 

dan prakti untuk dibawa kemana-mana. 

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan  

Keterbatasan peneliti terhap pengembangan bahan ajar LKS tematik 

berbasis model Contextual Teaching and Learning ini adalah: 

1. Bahan ajar LKS tematik berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) hanya untuk kelas 2 SD dan hanya memuat satu 

subtema yaitu tema 2 “Bermain di Lingkunganku” subtema 3 
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“Bermain di Lingkungan Sekolah” yang terdiri dari 6 

pembelajaran. 

2. LKS yang dikembangkan hanya dipakai pada sekolah dan kelas 

yang dijadikan tempat penelitian. 

3. Ruang lingkup yang terdapat pada muatan LKS berbasis 

Contextual Teaching and Learning hanya terbatas pada kehidupan 

di lingkungan sekolah saja karena disesuaikan dengan tema dan 

subtemanya. 

1.7 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupkan kurikulum yang  berbasis kompetensi dan 

dirancang untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi abad 21, yaitu kompensi 

kreativitas dan komunikasi. 

2. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik adalah pokok isi atau wilayah dari suatu 

bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang 

dijadikan tema atau judul dan akan disajikan dalam proses 

pembelajaran di kelompok belajar. 

3. Pendekatan saintifik adalah proses pemebelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik akfif mengkontruksi konep hukum 

atau prinsip melaui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentikasi 



13 

atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau 

prinsip yang “ditemukan”. 

4. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan segala bahan baik berupa informasi, alat,

maupun teks yang disusun secara sistematis sehingga tercipta

lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.

5. LKS (Lembar Kerja Siswa)

LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas

yang didalamnya berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk

menyelesaikan tugas.

6. Contextual Teaching and Learning (CTL)

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan

menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga dapat

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan

mereka.

7. LKS berbasis model Contextual Teaching and Learning (CTL)

LKS berbabis model Contextual Teaching and Learning (CTL)

merupakan LKS yang dikembangkan dengan kegiatan dan latihan soal

soal yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran.


