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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran tematik akan membantu peserta didik dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya. Materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 

dalam satu waktu memuat dua atau lebih mata pelajaran yang berbeda yang 

dileburkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kurikulum 2013 yang menerapkan 

pembelajaran tematik terdapat  penggabungan mata pelajaran seperti IPA, IPS, 

Matematika, Bahasa Indonesia, PJOK dan SBdP, yang akan menyebabkan banyak 

materi pembelajaran yang harus diterima peserta didik dalam satu kali 

pembelajarannya (Poerwanti & Amri, 2013).  

Landasan utama dari pembelajaran secara tematik terletak pada 

penggabungan beberapa materi pembelajaran yang memiliki beberapa indikator 

kesamaan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, tema adalah gambaran secara 

umum pokok pembahasan yang dipelajari peserta didik (Majid, 2017). Tema 

dalam pembelajaran tematik akan memudahkan peserta didik membangun 

pemahamannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. 

Kelebihan pembelajaran tematik secara umum ada pada proses 

pembelajaran yang mengharuskan peserta didik aktif saat pembelajaran. Kekuatan 

pada pembelajaran tematik mengutamakan pengalaman belajar akan sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik, kegiatan belajar bagi peserta didik 
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dapat disesuaikan dengan minat peserta didik, pembelajaran tematik ini 

menyajikan kegiatan yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik (Majid, 

2017). Sedangkan kekurangan pembelajaran tematik terletak pada banyaknya 

materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Pembelajaran tematik 

memiliki keterbatasan terutama dalam pelaksanaannya, karena membutuhkan 

perencaan yang harus maksimal, dalam proses pembelajaran guru juga harus 

menilai kinerja peserta didik dalam melakukan tugasnya, serta evaluasi yang 

terdiri dari banyak aspek (Majid, 2017). Guru dapat melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas dengan maksimal apabila menggunakan tambahan bahan 

ajar. 

Bahan ajar mempunyai arti penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

merupakan segala bahan (informasi, alat, teks) yang digunakan dalam proses 

pembelajaran yang disusun secara sistematis dan mencakup keseluruhan 

kompetensi yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan prinsip pembelajaran 

(Sungkono, 2009). Kehadiran bahan ajar memungkinkan peserta didik untuk 

belajar secara sistematis. Bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik untuk 

belajar salah satunya adalah lembar kegiatan peserta didik (LKPD). Bahan ajar 

berupa LKPD ini berbentuk tercetak, berisikan materi pembelajaran, soal-soal 

latihan, dan petunjuk kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Tujuan dari 

LKPD adalah untuk membantu peserta didik dalam belajar agar lebih terarah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Hamdani, 2011). 

Penggunaan LKPD dapat membantu meningkatkan kompetensi peserta didik 

dalam memahami secara lengkap materi yang dipelajari. Sehingga, penggunaan 

LKPD dalam pembelajaran tematik sangat membantu peserta didik untuk belajar, 
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sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang diketahui melalui kegiatan analisis 

kebutuhan. 

Kegiatan analisis kebutuhan yang pertama yaitu, wawancara yang telah 

dilaksanaan pada tanggal 22 Oktober 2018 kepada guru kelas IV di SDN Dampit 

VII. Hasil wawancara yang diperoleh yaitu secara umum peserta didik merasa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran tematik di kelas. Namun, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan pembelajaran tematik di kelas kurang berjalan dengan 

baik sesuai rencana pembelajaran yang ada di RPP. Faktor penyebabnya berasal 

dari guru dan peserta didik itu sendiri.  Penyampaian materi pembelajaran yang 

luas pembahasannya, karena materi pembelajaran yang diberikan berasal dari 

beberapa mata pelajaran yang berbeda sehingga materi yang diajarkan kurang 

mendalam. Hal ini akan membuat peserta didik kesulitan untuk memahami materi 

pembelajaran dengan maksimal. Faktor penyebab yang berasal dari peserta didik 

yaitu peserta didik harus rajin mencari informasi tambahan dari berbagai bahan 

ajar salah satunya adalah LKPD. Tujuannya agar menambah wawasan peserta 

didik mengenai materi pembelajaran yang dipelajari di kelas. Apabila hal ini tidak 

dilakukan oleh peserta didik, maka mereka akan merasa kesulitan untuk 

menguasai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. 

Kedua yaitu observasi pada kegiatan pembelajaran. Peneliti mengamati 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan peserta didik di kelas IV SDN Dampit 

VII. Peneliti mengamati bahan ajar apa saja yang digunakan oleh guru saat 

menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kenyataan yang ada di lapangan 

guru dan peserta didik menggunakan bahan ajar tambahan yaitu LKPD yang 

dibeli dari penerbit yang isinya masih sederhana karena desain LKPD kurang 
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menarik, materi pembelajaran menggunakan bahasa yang kurang komunikatif. 

Latihan soal yang masih sedikit, saat ada tugas bekegiatan secara kelompok 

lembar untuk tempat mengerjakan tugas kurang memadai sehingga peserta didik 

harus menyediakan sendiri. Petunjuk kegiatan saat peserta didik akan melakukan 

kegiatan kurang rinci bahkan tidak ada, sehingga menyulitkan peserta didik dalam 

melakukan dan memahami tugasnya. Terlihat semua peserta didik kurang antusias 

saat menggunakan LKPD yang ada.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebutuhan di 

lapangan adalah dengan menggunakan LKPD paper bag. LKPD ini akan 

difokuskan pada materi pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-

jenis pekerjaan. LKPD yang dikembangkan memaparkan materi secara runtut 

melalui serangkaian kegiatan seacara individu atau kelompok yang dapat 

membantu peserta didik memahami materi pembelajarannya sendiri. LKPD paper 

bag memberikan lembaran khusus yang disusun secara rapi dan menarik sebagai 

lembar tambahan bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas yang ada, tanpa 

perlu menyediakan sendiri dan lembar tambahan untuk materi pembelajaran yang 

didesain khusus untuk peserta didik. LKPD ini disusun lebih komunikatif melalui 

tata bahasanya, agar dalam pemberian tugas peserta didik dapat langsung mengerti 

apa harus dilakukan. Sehingga perlu adanya pengembangan LKPD yang disusun 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Hasil yang diharapkan peserta didik dapat mempelajari 

materi secara mandiri dan mengerjakan tugas dengan maksimal.      

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Dita Ayu Maulida tahun 2014 yang berjudul Pengembangan LKPD 
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Terintegrasi Materi Pencernaan Makanan pada Manusia untuk Kelas V SD. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan LKPD pada saat pembelajaran 

di kelas sangat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Peserta didik lebih 

mudah memahami runtutan materi dari yang dasar sampai yang paling sulit. 

LKPD Terintegrasi Materi Pencernaan Makanan pada Manusia untuk Kelas 5 SD 

membantu mengarahkan peserta didik untuk mengetahui tahapan apa saja yang 

akan dilakukan pada pembelajaran tersebut.   

Pembelajaran tematik menggabungkan beberapa mata pelajaran tertentu 

yang memiliki kompetensi dasar (KD) yang sama. Tujuannya agar pemahaman 

yang dibangun peserta didik dapat saling berkaitan, kemudian memudahkan 

dalam  proses berpikir. Hasil belajar yang maksimal bagi peserta didik SD dapat 

dicapai secara maksimal, salah satu caranya dengan menggunakan bahan ajar 

seperti LKPD. Krieria yang baik untuk LKPD adalah yang dapat membuat peserta 

didik belajar secara aktif dan mandiri. LKPD paper bag dapat digunakan sebagai 

salah satu solusi dalam pembelajaran. LKPD paper bag ini isinya telah 

menyesuaikan dengan  keaadaan belajar peserta didik SD di kelas, sehingga lebih 

mudah digunakan dan membantu peserta didik dalam proses belajar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok 

permasalahan yaitu bagaimana pengembangan lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) paper bag pada tema berbagai pekerjaan subtema jenis-jenis pekerjaan 

kelas IV SD? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dan pengembangan 

yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk membuat pengembangan lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD) paper bag pada tema berbagai pekerjaan subtema 

jenis-jenis pekerjaan kelas IV SD. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

LKPD paper bag merupakan salah satu bahan ajar tambahan yang bisa 

digunakan peserta didik kelas IV SD untuk memahami materi pembelajaran 

dengan lebih maksimal pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis 

pekerjaan. 

1. Konten LKPD Paper Bag 

a. Cover 

Sampul depan berisikan keterangan mengenai nama LKPD yang 

dikembangkan, tema dan subtema pembelajaran, keterangan kelas dan 

semester, identitas penulis dan dosen pembimbing, data identitas peserta didik 

pemilik LKPD. LKPD paper bag agar dapat menggambarkan materi 

pembelajaran, maka diberi gambar tentang macam-macam pekerjaan yang 

didesain secara menarik. 

b. Kata Pengantar 

Kata pengantar pada LKPD paper bag menjelaskan mengenai peserta didikn 

kurikulum dalam pembelajaran, tujuan pengembangan LKPD, dan manfaat 

peserta didikan secara umum. 
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c. Petunjuk Penggunaan 

Cara penggunaan LKPD paper bag berisikan tentang bagaimana langkah-

langkah dalam menggunakan LKPD secara um,um. Kegiatan awal dalam 

pembelajaran harus diawali dengan berdoa hingga langkah akhir cara penilaian 

hasil kinerja peserta didik. 

d. Kompetensi Inti (KI) 

Lembar bagian ini erisikan kompetensi inti (KI) pembelajaran untuk kelas IV 

SD. Setiap KI diletakkan pada kolom-kolom yang berwarna-warni, dengan 

tujuan untuk membuat peserta didik tertarik untuk membaca.  

e. Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) 

Pemetaan kompetensi dasar (KD) berisikan capaian pembelajaran untuk materi 

tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Lima mata 

pelajaran yang ditematikkan yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBdP, PPKn. 

a) Bahasa Indonesia 

3.5 Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra (cerita, dongeng, 

dan sebagainya). 

4.5 Mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang 

dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh 

alasan. 

b) IPA 

3.8 Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya. 

4.8 Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama 

orang-orang di lingkungannya. 
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c) IPS 

3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai 

bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan 

sekitar sampai provinsi. 

4.3 Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan 

kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di 

lingkungan sekitar sampai provinsi. 

d) PPKn 

1.1 Menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala 

banteng, dan padi kapas pada lambang negara “Garuda Pancasila” 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, 

dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. 

3.1  Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 

4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila 

sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 

e) SBdP 

3.1 Memahami gambar dan bentuk tiga dimensi. 

4.1 Menggambar dan membentuk tiga dimensi. 

Materi :Mengenal macam-macam pekerjaan yang ada disekitar peserta 

didik, cara menjaga pelestarian sumber daya alam, penerapan 

nilai yang tercermin dalam Pancasila sila pertama, menggambar 

objek 2 dimensi lingkungan sekitar sekolah, dan memahami isi 

sebuah dongeng. 
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f. Daftar Isi 

Daftar isi merupakan bagian terakhir dari pendahuluan pada LKPD paper bag.  

Daftar isi memberkan keterangan atau petunjuk halaman pada setiap isi yang 

ada pada LKPD. Tujuannya untuk memudahkan saat pesrta didik. 

g. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Bagian pembelajaran merupakan bagian inti pada LKPD paper bag. 

Pembelajaran mengutamakan pada kegiatan peserta didik secara individu dan 

kelompok, tujuannya agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya 

sendiri dengan baik. 

h. Penilaian 

Penilaian merupakan bagian penting yang harus ada pada LKPD. Tujuan dari 

adanya penilaian yaitu untuk membatu peserta didik LKPD agar dapat 

mengetahui hasil dari kinerjanya. Penilaian tugas dari LKPD paper bag ini 

dipaparkan dalam bentuk rubrik. Nilai yang akan diproleh peserta didik harus 

disesuaikan dengan kriteria penilaian yang ada. 

i. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisikan ketrangan semua sumber rujukan yang digunakan 

pada bagian isi LKPD paper bag.  Tujuan dari adanya daftar pustaka untuk 

memberikan referensi peserta didik agar dapat mengetahui sumber dari isi yang 

dituliskan pada LKPD paper bag.  Daftar pustaka didesain dengan bingkai 

warna kuning. 
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j. Profil Penulis 

Pofil penulis berisikan identitas secara umum dari penulis. Foto penulis 

diberikan dengan tujuan untuk memperjelas informasi yang diberikan. Alasan 

dari penyusunan dari LKPD ini juga dijelaskan pada bagian profil penulis ini. 

 

2. Konstruk LKPD Paper Bag 

Penyusunan LKPD paper bag yatiu sebagai berkut: 

a. LKPD paper bag memiliki keistimewaan pada lembar untuk peserta didik 

mengerjakan tugas. Disediakan lembaran tambahan yang disusun secara 

rapi dan menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga, untuk 

mengerjakan tugas secara individu atau kelompok peserta didik tidak perlu 

menyediakan sendiri. 

b. LKPD paper bag juga memiliki lembar tambahan untuk materi 

pembelajaran tertentu yang didesain secara menarik dan bisa ditarik. 

c. Ukuran dari LKPD ini sesuai dengan kertas A3 panjang 29,5 cm x lebar 42 

cm, A4 panjamg 29,5 cm x lebar 21 cm, ukuran dari LKPD cukup besar 

agar membantu peserta didik dalam mengerjakan beberapa tugas yang 

telah disediakan setelah materi pembelajaran.  

d. Bahan dari kertasnya digunakan yang berbahan tebal yang elah 

disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ketas art paper untuk cover atau 

sampul LKPD paper bag agar hasil cetaknya terlihat mengkilat, art karton 

untuk mencetak materi pembelajaran yang pada gambar tertentunya bisa 

ditarik, HVS 100 gram untuk mencetak paper bag pada LKPD sebagai 
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tempat untuk peserta didik mengerjakan tugas dengan ukuran yang lebar, 

HVS 80 gram untuk mencetak isi dari LKPD paper bag secara umum. 

  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian pengembangan merupakan salah satu usaha dalam 

mengembangkan suatu produk dengan inovasi dan kreativitas yang lebih segar. 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini produknya diharapkan dapat 

menjadi sesuatu yang dapat membantu proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan 

belajar mengajar di sekolah biasanya menggunakan LKPD seadanya yang dibeli 

dari penerbit, sehingga isinya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Desain LKPD kurang menarik, materi pembelajaran 

menggunakan bahasa yang kurang komunikatif. Latihan soal yang masih sedikit, 

saat ada tugas bekegiatan secara kelompok lembar untuk tempat mengerjakan 

tugas kurang memadai sehingga peserta didik harus menyediakan sendiri. 

Petunjuk kegiatan saat peserta didik akan melakukan kegiatan kurang rinci bahkan 

tidak ada, sehingga menyulitkan peserta didik dalam melakukan dan memahami 

tugasnya. Guru cenderung menggunakan LKPD sebagai pelengkap saja dalam 

pembelajaran. Hal ini membuat peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran menggunakan LKPD tersebut. Berdasarkan hal ini maka dirasa 

sangat perlu adanya penelitian pengembangan LKPD melalui penelitian dengan 

judul “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) Paper Bag Tema 4 

Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas IV SD”. 

Diharapkan dengan adanya bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi sekolah 

agar dapat menjadi salah satu referensi bahan ajar. Bagi guru diharapkan dalam 
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mengajar peserta didik di kelas agar lebih kreatif dan inovatif dan digunakan 

sebagai acuan dalam membuat bahan ajar yang relevan. Terutamanya dapat 

membantu peserta didik menjadi lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian  

Anggapan dasar dari penelitian dan pengembangan bahan ajar LKPD 

paper bag yaitu adanya perubahan yang signifikan pada proses dan hasil belajar 

peserta didik SD kelas IV pada pembelajaran tematik tema berbagai pekerjaan 

subtema jenis-jenis pekerjaan. Perubahan yang dimaksudkan adalah peserta didik 

dapat memahami materi pembelajaran secara aktif dan mandiri melalui cara 

berfikir yang kritis. Hal ini ditunjang dengan adanya pertama bahasa komunikatif 

yang digunakan dalam LKPD paper bag agar peserta didik mudah dalam 

memahami materi pembelajaran yang diberikan. Kedua, adanya lembar tambahan 

atau paper bag yang didesain menarik dengan tujuan agar peserta didik lebih 

tertarik untuk membaca dan mempelajari materi pembelajaran yang ada. Ketiga, 

adanya lembar tambahan atau paper bag yang bertujuan sebagai tempat peserta 

didik untuk mengerjakan tugas secara individu atau kelompok dengan ukuran 

sesuai kebutuhan agar peserta didik lebih mudah dan efisien dalam mengerjakan 

tugas karena tidak perlu menyediakan sendiri. Keempat, latihan soal atau tugas 

yang bervariasi juga ada dalam LKPD paper bag agar peserta didik lebih 

mendalami penguasaan konsep. Semua ini disediakan dalam LKPD yang akan 
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peneliti susun dengan tujuan memberikan reverensi bahan ajar berupa LKPD yang 

sesuai dengan kebuuhan peserta didik. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup tertentu agar cakupan bahasan tidak 

meluas, maka peneliti mebatasi masalah pada penelitian dan pengembangan ini 

pada beberapa poin tertentu, yaitu: 

a. Sasaran penelitian pada peserta didik di kelas IV SDN Dampit VII. 

b. LKPD ini disusun untuk pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan 

subtema 1 jenis-jenis pekerjaan.  

c. Mata pelajaran yang ditematikkan yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, 

PPKn, SBdP. 

 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini agar tidak menimbulkan permasalan lain maka perlu adanya 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) 

Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) merupakan salah satu bahan ajar 

berbentuk tercetak, berisikan materi pembelajaran, soal-soal latihan, dan petunjuk 

kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Tujuan dari LKPD adalah untuk 

membantu peserta didik dalam belajar agar lebih terarah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. LKPD ini memberikan materi ajar, tugas-

tugas, dan petunjuk kegiatan bagi peserta didik, semua ini ditujukan agar dapat 

membantu peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri.  
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2. Paper Bag

Paper bag merupakan ide baru dari peneliti yang akan diterapkan dalam 

LKPD. Peserta didik dalam mengerjakan tugas yang ada di LKPD secara individu 

atau kelompok akan membutuhkan tempat yang cukup sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini melandasi munculnya paper sebagai tambahan lembaran pada LKPD yang 

disusun secara rapi dan menarik sebagai tempat peserta didik untuk mengerjakan 

tugas. 

3. LKPD Paper Bag

LKPD paper bag adalah salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

membantu peserta didik mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Materi yang ada 

pada LKPD akan dijabarkan dengan bahasa yang sederhana dan interaktif. Soal 

latihan untuk peserta didik lebih banyak dan bervariasi, agar peserta didik dapat 

terampil dalam mengerjakn tugas. Petunjuk kegiatan peserta didik yang rinci 

dalam melakukan kegiatan, agar peserta didik memahami apa yang harus 

dilakukan. Keberadaan paper bag diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik 

peserta didik agar mau belajar lebih semangat agar hasil belajarnya sesuai dengan 

tujuan dari pembelajaran. Hal ini akan ditunjang pada saat mengerjakan tugas 

yang ada di LKPD peserta didik tidak perlu menyediakan sendiri, karena telah ada 

lembar tambahan yang telah disediakan. 


