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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan 

atau menggabungkan materi dari berbagai mata pelajaran yang ada ke dalam 

suatu tema sehingga memberikan suatu pengalaman bermakna bagi siswa. Tema 

adalah gagasan pokok atau dasar yang menjadi pokok pembicaraan 

Poerwadarminta dalam (Majid, 2014:80). Hal ini sama halnya yang tertera pada 

Permendikbud No 57 tahun 2014 tentang kurikulum Sekolah Dasar, bahwasanya 

pembelajaran tematik merupakan satu dari berbagai model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran tematik kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar dilaksanakan 

pada kelas I sampai kelas VI dengan menekankan pada pendekatan 

pembelajaran tematik integratif (terpadu) dan pendekatan saintifik  

(Permendikbud: 2014). Pembelajaran tematik integratif merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema sedangkan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta 

didik dalam mengenal, memahami, berbagai macam materi menggunakan 

pendekatan ilmiah yang tidak bergantung dari guru, sehingga  proses  kegiatan 

belajar mengajar diharapkan dapat mengarahkan dalam mendorong peserta didik 

untuk mencari tahu sendiri dari berbagai sumber terlebih dahulu bukan diberi 

tahu (Modul Diklat Kurikulum 2013 dalam Majid, 2014:193). 
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Pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Menurut Majid, (2014:210) 

langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik antara lain: (1) 

Mengamati, (2) Menanya, (3) Menalar, (4) Mencoba, (5) Mengolah, (6) 

Menyimpulkan, (7) Menyajikan Hasil, dan (8) Mengkomunikasikan. 

Pembelajaran tematik untuk kelas IV SD terdiri dari 9 tema dengan 3 subtema di 

masing-masing tema. Tema 1 (Indahnya Kebersamaan), tema 2 (Selalu 

Berhemat Energi), tema 3 (Peduli Terhadap Makhluk Hidup), tema 4 (Berbagai 

Pekerjaan), tema 5 (Ekosistem), tema 6 (Cita-citaku), tema 7 (Indahnya 

Keragaman Negeriku), tema 8 (Daerah Tempat Tinggalku), dan tema 9 

(Kayanya Negeriku). Namun untuk penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu 

tema yaitu tema 8 dengan judul tema (Daerah Tempat Tinggalku) dengan 

subtema 2 (Keunikan Daerah Tempat Tinggalku). Peneliti memilih tema 8 ini 

dikarenakan masalah yang peneliti temukan terdapat pada tema 8 yaitu pada 

SBdP dimana materi yang disajikan pada bahan ajar di sekolah tidak sesuai 

dengan KD yang termuat pada buku guru dan materi yang disajikan mengenai 

daerah tempat tinggalku masih meluas belum sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi sekitar siswa. 

Pemilihan tema adalah hal yang sangat pokok pada pembelajaran tematik 

(Hajar, 2013:58). Sebagaimana menurut Depdiknas dalam Majid, (2014:99) 

bahwa tema merupakan suatu gagasan pokok yang dijadikan pokok 

pembicaraan. Penentuan tema dapat dilakukan oleh guru dengan berdasarkan 

minat dan kebutuhan siswa. Menurut Haryono, (2014:3) diungkapkan bahwa 

keberhasilan dari pengimplementasian kurikulum, yaitu kemampuan siswa 
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dalam menelaah dan memaknai sumber belajar yang sesuai dengan kurikulum 

dimanapun siswa berada. Pembelajaran pada kurikulum 2013 tematik, 

mengharuskan guru untuk menyajikan suatu konsep dari berbagai materi 

pelajaran. Untuk memudahkan siswa dalam mempelajari konsep materi pada 

pembelajaran tematik maka dibutuhkan buku atau bahan ajar. 

Menurut National Centre for Competency Based Training dalam 

Nahdiyatur, (2013:4) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah berbagai bentuk 

bahan yang dapat membantu ketika digunakan guru atau instruktur dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Bahan tersebut dapat berupa bahan ajar 

yang tertulis maupun tidak tertulis. Sama halnya dengan pandangan dari para  

ahli lain yang mengatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi 

tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis, sehingga terjadi  

lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar (Prastowo dalam 

Nahdiyatur, 2013: 4). Dengan demikian bahan ajar adalah semua bahan yang 

disusun secara sistematis baik berupa informasi, alat, maupun teks tertulis 

maupun tidak tertulis seperti buku pelajaran, modul, LKS, handout, model atau 

maket, bahan ajar audio, video interaktif, bahan ajar elektronik dan lain-lain. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Uswatun Hasanah 

tahun 2016 yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Berorientasi pada Pendekatan Kontekstual untuk Menunjang Pembelajaran 

Tematik Kelas II Tema 7 Subtema 3 di SDN Punten 1 Batu”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, kevalidan dari ahli materi sebesar 97%, ahli desain 100%, 

dan ahli pembelajaran 96% dengan predikat “sangat baik”. Sedangkan dalam 
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angket respon siswa dalam uji coba pada skala kecil sebesar 87% dan uji coba 

pada kelompok besar sebesar 96% dengan predikat “sangat baik”. 

Hasil observasi peneliti di lapangan pada tanggal 07 November 2017 

dimulai sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di SDN Bendorejo 1 Kota 

Trenggalek dengan guru kelas IV yaitu Ibu Suparti, S.Pd sebagai narasumber, 

mengatakan bahwa kelas IV sudah mengunakan bahan ajar lembar kerja siswa 

selain buku paket dari pemerintah. Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sekarang 

bernama Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) tersebut dibuat oleh penerbit. 

Beliau juga mengatakan bahwa terdapat soal pada LKPD yang tidak berkaitan 

dengan materi, sehingga guru terkadang harus kreatif mengembangkan sendiri. 

Hal ini membuat proses belajar mengajar belum sepenuhnya menggunakan 

pendekatan saintifik, karena siswa masih bergantung dan di dominasi guru 

dalam pembelajaran. Kurangnya minat siswa dalam menggunakan bahan ajar 

LKPD juga nampak jelas dikarenakan tampilan bahan ajar yang hanya 

menggunakan kertas buram dan dikemas biasa. Materi yang terdapat dalam  

bahan ajar juga masih tergolong meluas belum mengkaitakan dengan lingkungan 

sekitar siswa.  

Salah satu bahan ajar yang bisa mendukung implementasi dari 

pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 adalah Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). Akan tetapi LKPD dari penerbit tersebut dirasa kurang maksimal 

sehingga peran guru masih terlihat dominan serta kurangnya minat siswa dalam 

penggunaan bahan ajar yang seharusnya minat belajar siswa tersebut membantu 

siswa dalam memusatkan perhatiannya pada kegiatan pembelajaran. Minat untuk 

menunjang kegiatan belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting 
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(Susanto, 2013:66). LKPD tersebut terkadang memuat soal yang kurang 

berkaitan dengan materi sehingga kurang memberikan pemahaman pada siswa 

dalam mengenal, memahami materi menggunakan pendekatan ilmiah yang tidak 

bergantung dari guru, sebagaimana yang di ungkapkan Mulyasa, (2009:241) 

bahwa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal perlu adanya peran serta 

yang tinggi dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

perlu usaha untuk membuat LKPD dengan pendekatan saintifik yang 

menyajikan  materi sesuai kebutuhan siswa dengan mengkaitkan lingkungan 

sekitar siswa atau memasukkan muatan daerah lokal daerah yang mana 

bertujuan memberikan pengetahuan pada siswa dalam mengenal dan memahami 

materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik) yang tidak 

bergantung dari guru dan pengemasan dibuat menarik untuk menumbuhkan 

minat siswa dalam penggunaan bahan ajar. 

Hal tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian pengembangan 

mengenai “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik untuk Siswa Kelas IV”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 

pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik untuk siswa kelas IV? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap kemenarikan penggunaan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik 

untuk siswa kelas IV? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan dilakukannya penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik untuk siswa 

kelas IV. 

2. Untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap kemenarikan penggunaan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik untuk siswa kelas IV. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Penelitian ini, akan di hasilkan produk berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) berbasis pendekatan saintifik, sebagai berikut : 

1. Spesifikasi produk berdasarkan konten (bagian isi produk), yaitu : 

a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan saintifik untuk siswa 

kelas IV membahas Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Subtema 2 Keunikan 

Daerah Tempat Tinggalku Pembelajaran 1 sampai 3. 

b. Bagian pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), antara lain : 

1) Halaman sampul 

2) Catatan hak cipta (copyright) 

3) Kata pengantar 

4) Daftar isi 

5) Petunjuk belajar/ penggunaan buku 

6) Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator 

7) Materi serta lembar kegiatan yang yang dipadukan dengan pembelajaran tematik 

berbasis pendekatan saintifik. 
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2. Spesifikasi produk berdasarkan konstruk (tampilan produk), yaitu : 

a. Bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan 

saintifik pada Tema 8, Subtema 2, Pembelajaran 1 sampai 3 berbentuk media 

cetak. 

b. Ukuran buku/ kertas : 21 cm x 29,7 cm. 

c. Tebal buku : 0,5 cm dengan jumlah 35 halaman. 

d. Halaman cover menggunakan kertas art paper, sedangkan isi menggunakan 

kertas A4 70 gram. 

e. Font dan ukuran : Arial dan ukuran 12. 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Secara Teoretis 

Hasil dari penelitian pengembangan bahan ajar LKPD ini diharapkan 

dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca kaitannya dalam 

penggunaan LKPD berbasis pendekatan saintifik untuk kelas IV SD. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru  

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan dan membantu guru dalam penyampaian materi 

serta memotivasi guru untuk kreatif dalam mengembangkan bahan ajar sesuai 

kebutuhan siswa. 

b. Bagi Siswa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang peneliti kembangkan ini 

diharapkan siswa dapat lebih aktif, berfikir kritis, kreatif, sekaligus memberikan 

pemahaman lebih kepada siswa dalam mengenal dan memahami materi 
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menggunakan pendekatan saintifik, mengembangkan ketrampilan dalam 

pembelajaran dan menyelesaikan tugas serta membuat situasi belajar lebih 

menyenangkan dalam menyelesaikan tugas/soal yang terdapat pada LKPD. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan referensi kepada sekolah dalam mengembangkan bahan ajar 

yang bisa di kembangkan lebih lanjut di sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa 

dan pendekatan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan 

siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis saintifik ini dapat 

memberikan pengalaman baru dan wawasan sebagai calon pendidik dalam 

mengembangkan bahan ajar yang inovatif. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan analisis kebutuhan pada latar belakang, peneliti melakukan 

penelitian yang mengembangkan bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

berbasis pendekatan saintifik dengan asumsi bahwa karakteristik siswa kelas IV 

yang sudah dapat membaca dengan lancar dan tertarik dengan bahan ajar 

Lembar Kerja Peserta Didik yang menggunakan gambar-gambar serta tampilan 

buku yang berwarna. Selain itu bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

berupa media cetak ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dan kelebihan 

selama pembelajaran dalam mengetahui respon daya tarik pada produk yang 

telah dikembangkan dan berfikir ilmiah siswa. 

Peneliti juga membatasi masalah yang akan dibahas antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis pendekatan 

saintifik ini hanya difokuskan pada Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Subtema 

2 Keunikan Daerah Tempat Tinggalku Pembelajaran 1 sampai 3. 

2. Subjek peneliti terbatas untuk siswa kelas IV SDN Bendorejo 1 Trenggalek dan 

SDN Kedunglurah 1 Trenggalek. 

3. Pengembangan LKPD di rancang sesuai Kurikulum 2013 pendekatan saintifik 

dengan menambahkan materi yang dekat dengan lingkungan siswa. 

4. Penelitian pengembangan menggunakan model Dick dan Carey. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan untuk proses mendesain pembelajaran secara logis dan 

sistematis baik yang sudah ada maupun menghasilkan produk baru yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar  mengajar. 

2. Pembelajaran tematik merupakan suatu pembelajaran yang mengaitkan materi 

dari beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema sehingga memberikan 

pengalaman bermakana bagi siswa. 

3. Bahan ajar adalah sumber belajar yang terdiri dari materi dan segala bentuk 

bahan yang disusun sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

4. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan untuk memberikan pengetahuan 

lebih mendalam kepada peserta didik dalam berfikir ilmiah yang meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyimpulkan, 
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menyajikan hasil, dan mengkomunikasikan dimana peserta didik tidak selalu 

bergantung pada guru. 

5. Lembar Kerja Peserta Didik merupakan suatu bahan ajar berbentuk cetak yang 

sistematis berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, materi dan lembar kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh siswa yang mana memuat muatan lokal daerah 

Trenggalek. 

 


