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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

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 ragam 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. 

Pembahasan pada sebuah tema dalam pembelajaran tematik berdasarkan 

berbagai materi pada beberapa mata pelajaran yang ada. Guru yang telah 
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mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum tematik, 

maka harus merancang kegiatan yang akan dilaksanakan peserta didik 

berdasarkan tema-tema tertentu (Hajar, 2013). Pembelajaran tematik dapat 

memberikan dapat memberikan ruang penuh atau luas kepada peserta didik untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.  

Kesimpulan dari pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembahasan materi dalam pembelajaran terdiri 

dari beberapa mata pelajaran yang berbeda. Pembelajaran tematik memberikan 

keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum, memberikan kesempatan yang 

luas kepada peserta didik untuk memunculkan potensi diri secara maksimal dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. 

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik mengutamakan kondisi peserta didik saat belajar. 

Pelaksanan pembelajaran di sekolah membuat peserta didik merasa nyaman dan 

tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini didukung berdasarkan  

karakteristik yang ada pada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki 

beberapa karakteristik, (Majid, 2017) menyebutkan karakteristik pembelajaran 

tematik sebagai berikut: 

1. Berpusat pada Peserta didik 

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik atau student centered. 

Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak 
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berperan sebagai fasilitator yang berarti guru memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan Pengalaman Langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik atau direct experiences. Pengalaman langsung ini peserta didik 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Hal ini ditujukan agar peserta 

didik dapat menggunakannya sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang 

abstrak. 

3. Pemisahan Mata Pelajaran Tidak Terlihat Jelas 

Pembelajaran tematik bercirikan pemisahan antara mata pelajaran tidak 

terlihat jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang 

paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik.   

4. Menyajikan Konsep dari Beberapa Mata Pelajaran   

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Hal ini ditujukan agar peserta didik 

mampu memahami konsep-konsep dari materi pembelajaran secara utuh. Dampak  

dari memahami konsep-konsep dari materi pembelajaran secara utuh agar peserta 

didik dapat  memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari dengan baik. 

5. Bersifat Fleksibel 

Pemebelajaran tematik bersifat luwes atau fleksibel dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. 

Bahkan, dapat mengaitkan dengan kehidupan peserta didik dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan peserta didik berada. 
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6. Menggunakan Prinsip Belajar sambil Bermain dan Menyenangkan 

Pembelajaran tematik menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta 

didik yang masih dalam tahapan bermain. Prinsipnya pembelajaran tematik 

menggunakan dasar tersebut untuk memasukkan unsur bermain dalam setiap 

pembelajarannya, yang diolah sangat menarik. Hal ini akan memebuat peserta 

didik merasa senang saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. 

Karakteristik dari pembelajaran tematik mengutamakan keadaan pada diri 

peserta didik, karena bersifat aktual atau sesuai dengan keadaan yang ada disekitar 

peserta didik. Diharapkan dari enam karakteristik pembelajaran tematik ini dapat 

mendasari dari setiap kegiatan pembelajaran untuk peserta didik. Kegiatansama 

dari semua pihak mulai dari pihak yang ada di sekolah (guru, peserta didik), 

masyarakat, dan lingkungaan sekitar sangat membantu dalam ketercapaian 

pembelajaaran tematik yang baik. 

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai hal yang baru dalam dunia pendidikan 

sudah selayaknya memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan 

pembelajaran yang sebelumnya. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya 

hasil belajar peserta didik dapat lebih meningkat secara siginfikan. Tujuan 

tersebut dapat tercapai apabila guru dan peserta didik mau bekegiatansama dalam 

penerapannya di sekolah. 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan 

dengan model pembelajaran yang terdahulu, (Majid, 2017) menyebutkan seperti 

dibawah ini: 
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1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

2. Kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik. 

3. Seluruh kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi peserta didik sehingga 

hasil belajar akan bertahan lebih lama. 

4. Kegiatan pembelajaran antara guru dan peserta didik lebih fokus pada 

proses pembelajaran daripada produk yang dihasilkan (Hajar, 2013). 

5. Pembelajaran terpadu menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan 

berpikir dan sosial dari diri peserta didik. 

6. Pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan kegiatan yang bersifat 

pragmatis, dengan permasalahan yang sering ditemui di lingkungan atau 

kehidupan oleh peserta didik atau real. 

7. Jika pembelajaran terpadu dirancang bersama maka akan dapat 

meningkatkan kegiatansama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan 

peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru 

atau narasumber, sehingga belajar akan lebih menyenangkan, belajar dalam 

situasi nyata, dan belajar dalam konteks yang lebih bermakna. 

Semua kegiatan yang ada dalam pembelajaran tematik sangat 

mengutamakan pada karakteristik dari peserta didik dan lingkungan belajarnya. 

Pandangan ini memang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran yang ada di 

sekolah dapat terlakspeserta didikan dengan baik. Hambatan pada kegiatan belajar 

di sekolah dapat berkurang sedikit demi sedikit. 
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Pembelajaran tematik sudah disusun dengan baik, namun disetiap hal pasti 

ada kekurangan. Kekurangan tidak akan menjadi masalah besar jika dalam 

pelaksanaan pembelajaran dilakspeserta didikan dengan sungguh-sungguh dari 

semua orang terlibat didalamnya. Pembelajaran tematik selain memiliki 

kelebihan, juga memiliki kelemahan terutama dalam proses pelaksanaannya 

(Majid, 2017), yaitu: 

1. Aspek Guru 

Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas yang tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani 

mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik guru dituntut untuk 

terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak 

terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Semua kriteria ini jika tidak terpenuhi 

makan pembelajaran tematik akan sulit untuk terlakspeserta didikan dengan baik. 

2. Aspek Peserta Didik 

Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang 

relatif baik, baik dalam hal akademik maupun kreativitasnya. Hal ini terjadi 

karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitas atau 

mengurai, kemampuan asosiatif atau menghubung-hubungkan, kemampuan 

eksploratif atau menemukan daan menggali. Semua kriteria ini jika tidak 

terpenuhi maka penerapan model pembelajaran tematik ini akan sulit untuk 

dilaksanakan peserta didik. 
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3. Aspek Sarana dan  Prasarana Pembelajaran 

Pembelajaran tematik membutuhkan bahan bacaan atau sumber informasi 

yang cukup banyak dan bervariasi,  mungkin juga fasilitas internet. Semua ini 

akan menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Jika 

sarana ini tidak dapat terpenuhi, maka penerapan pembeelajaran tematik akan 

terhambat. 

4. Aspek Kurikulum 

Pembelajaran tematik penggunaan kurikulumnya harus fleksibel atau 

luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik bukan 

pada pencapaian target pnyampaian materi. Guru perlu diberikan kewenangan 

dalam mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan peserta didik 

dalam belajar. 

5. Aspek Penilaian 

Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau 

komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa 

bidang kajian terkait yang dipadukan. Keterkaitan dalam hal ini guru selain 

dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan 

pengukuran yang komprehensif, juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru 

lain jika materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda. 

Kelemahan dari pembelajaran tematik wajar adanya karena merupakan 

suau hal yang baru saja diterapkan di sekolah. Namun, tidak boleh menjadi alasan 

untuk dapat melakspeserta didikan kegiatan belaajar mengajar di sekolah yang 

maksimal. Kelemahan dri pembelajaran dapat diatasi seiring dengan berjalannya 

waktu.  
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d. Pembelajaran Tematik Tema 4 Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis-jenis 

Pekerjaan 

Pembelajaran tematik kelas IV pada tema 4 berbagai pekerjaan memiliki 

empat subtema. Salah satu subtemanya adalah subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. 

Subtema 1 ini memiliki enam kali pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. 

Pembelajaran tematik ini menggabungkan beberapa mata pelajaran yang berbeda 

yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKn, SBdP, Matematika, dan PJOK. Ada dua 

mata pelajaran di kelas IV yang proses pembelajarannya dipisahkann dari tematik 

yaitu Matematika dan PJOK, karena telah berdiri sendiri. Kompetensi dasar (KD) 

yang sudah ada pada buku guru akan dikembangkan menjadi beberapa indikator 

pembelajaran, dengan tujuan agar memudahkan peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai.  

 

2. Bahan Ajar 

a. Pengertian 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 pinsip pembelajaran 

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

belajar secara sistematis. Peserta didik yang menggunakan bahan ajar saat belajar 

di sekolah maka kegiatan belajarnya dapat berjalan lebih tertata.  

Pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru akan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik jika ditunjang 
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dengan adanya bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bahan yang digunakan guru, 

bahan yang dimakud tertulis atau tidak tertulis yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran (Hamdani, 2011). Bahan ajar merupakan sarana yang dapat secara 

jelas menyampaikan informasi, konsep, dan pengetahuan, sehingga dapat 

dipahami dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang 

berisikan materi pembelajaran yang disusun secara runtut yang akan digunakan 

oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari.  

 

b. Fungsi Bahan Ajar 

Penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai beberapa 

fungsi yang dapat  dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik. Bahan ajar memiliki 

beberapa fungsi, sesuai dengan pendapat (Nurdyansyah & Mutala’liah, 2015) 

yaitu: 

1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan 

substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta 

didiknya, 2. Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan 

semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari, 3. 

Alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran, 4. Membantu guru 

dalam kegiatan belajar mengajar, 5. Membantu peserta didik 

dalam proses belajar, 6. Sebagai perlengkapan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pelajaran, 7. Untuk menciptakan suasana 

balajar yang kondusif. 
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Penjabaran dari masing-masing poin adalah sebagai berikut: 

1) Bahan ajar memberi kemudahan kepada guru untuk melakukan kegiatan 

pebelajaran di kelas, hal ini dikarenakan bahan ajar memberikan arahan 

kegiatan yang akan dilakukan dan materi pembelajarannya sudah tersedia. 

2) Peserta didik akan diberikan materi pembelajaran ang harus dipelajari dan 

petunjuk kegiatan pada kegiatan yang akan dilakukan, sehingga peserta 

didik akan melakukan tugasnya jika menggunakan bahan ajar. 

3) Bahan ajar digunakan sebagai alat untuk mengukur kompetensi yang telah 

dicapai peserta didik, karena pada bahan ajar sudaah ada kompetensi apa 

saja yang harus dikuasai oleh peserta didik atau menjadi alat ukurnya. 

4)  Guru akan terbantu dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

adanya bahan ajar, karena bahan ajar telah disusun secara sistematis agar 

pemahaman peserta didik terhadap materi ajar terkonstruk secara mandiri. 

5) Peserta didik akan lebih mudah dalam pembelajaran dengan madanya bahan 

ajar, karena pada bahan ajar sudah tertera secara jelasa materi apa saj yang 

harus dikuasai. 

6) Mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal harus menggunakan 

beerapa alat bantu dalam pembelajaran, salah satunya adalah bahan ajar. 

7) Situasi pembelajaran akan kondusif saat kegiatan pembelajaran berjalan 

secara terarah, dengan menggunakan bahan ajar peserta didik dan guru tidak 

bingung untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran karena telah tertulis 

secara sistematis. 

Bahan ajar keberadaannya akan membantu dalam kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik. Bahan ajar secara umum 
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memberikan materi pembelajaran, langkah kegiatan pada saat peserta didik belajar 

di sekolah. Guru akan lebih mudah melakukan pengukuran terhadap hasil belajar 

peserta didik, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran apa belum. 

Sehingga penggunaan bahan ajar sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Banyak jenis dari bahan ajar yang dapat digunakan, jenis bahan ajar yang di[ilih 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

 

c. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar memiliki 

berbagai jenis bentuk yang berbeda. Jenis bahan ajar ada yang masih tertulis 

secara tercetak, elektronik, dan lainnya. Pembagian jenis-jenis bahan ajar telah 

dikelompokkan sesuai dengan bentuknya. Jenis-jenis bahan ajar dikelompokkan 

menjadi lima kategori, (Hamdani, 2011) menyebutkan jenis-jenis bahan ajar yaitu: 

1. Bahan ajar berbentuk cetak, misalnya lembar kegiatan 

peserta didik (LKPD), hand out, buku, modul, brosur, dan 

lainnya, 2. Bahan ajar berbentuk audio visual, misalnya film, 

video, DVD, 3. Bahan ajar berbentuk audio, misalnya kaset, 

radio, CD audio, 4.  Bahan ajar visual, misalnya foto, gambar, 

model, 5. Bahan ajar multimedia, misalnya CD interaktif, 

internet, dan lainnya. 

 

Terdapat beberapa jenis bahan ajar yang telah disebutkan diatas. Bahan ajar 

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar dalam bentuk 

cetak yaitu lembar kegiatan peserta didik (LKPD).  
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3. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian LKPD dalam Pembelajaran 

Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) atau biasa disebut dengan lembar 

kegiatan siswa (LKS) merupkan salah satu jenis bahan ajar yang penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. LKPD dan LKS merupakn dua hal yang sama, yaitu 

berupa lembar kegiatan yang harus dipelajari dan dikegiatankan oleh peserta didik 

(Kurniawan, 2015). Bahan  ajar cetak jenis lembar kegiatan peserta didik (LKPD)  

ini  sudah tentu sering ditemui dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah.  

Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) adalah bahan ajar cetak yang berisikan 

materi pembelajaran dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dilakukan oleh peserta didik. Ada  yang bersifat teoritis ataupun praktis yang 

mengacu pada kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik, dan 

penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain (Prastowo, 2014). 

Lembar kegiatan peserta didik (LKPD) secara umum merupkan perangkat 

pembelajaran pelengkap selain buku pegangan untuk peserta didik. LKPD berupa 

lembaran kertas yang dibukukan menjadi satu biasanya berisi informasi atau 

materi pembelajaran dan soal-soal latihan, LKPD sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaaran (Hamdani, 2011). 

Isi dari LKPD akan semakin baik jika kriteria dari bahan ajar peserta didik telah 

ada secara utuh atau menyeluruh.  

Peserta didik tertarik dalam kegiatan pembelajaran jika menggunakan 

LKPD yang secara tampilan dan  isi membuat rasa ingin tahu peserta didik 

muncul. LKPD merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran 

kepada peserta didik yang akan disajikan secara tertulis sehingga dalam 
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penelitiannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual 

untuk menarik perhatian peserta didik (Fannie & Rohati, 2014). LKPD merupakan 

salah satu bahan ajar yang membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran  

agar dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa LKPD 

adalah kumpulan materi, soal latihan, langkah kegiatan untuk peserta didik yang 

digunakan dalam pemelajaran. Desain dari LKPD yang menarik bertujuan untuk 

memunculkan rasa ingin tahu peserta didik, yang berakibat pada meningkatnya 

semangat belajar peserta didik. LKPD yang baik jika elah memenuhi kriteria 

penyususnan bahan ajar yang telah ada. 

 

b. Kriteria LKPD dalam Pembelajaran 

Kriteria pembuatan lembar kegiatan peserta didik (LKPD) harus dipenuhi 

agar isinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penyusunaan LKPD harus 

dirancang dengan baik agar dapat memotivasi belajar peserta didik dan peserta 

didik dapat belajar menggunakan LKPD ini dengan mudah. Kriteria dalam 

penyusunan LKPD menurut (Hamdani, 2011), yaitu: 

1. Berdasarkan silabus, KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang berlaku. 

2. Mengutamakan materi pembelajaran yang utama atau pokok. 

3. Menyesuaikan tingkat berpikir peserta didik di sekolah dasar (SD). 

4. Kegiatan dalam LKPD harus meningkatkan aktivitas peserta didik dalam 

belajar. 

5. Mendorong peserta didik agar dapat bekegiatan mandiri atau kelompok. 
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6. Membimbing peserta didik secara baik kearah pengembangan konsep pada 

materi pembelajaran. 

Penyusunan LKPD jika telah sesuai denga kriteria yang telah dijelaskan 

diatas, maka hasilnya akan baik. Kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan 

maksimal jika guru dan peserta didik dapat memanfaatkan dengan baik LKPD 

yang ada. LKPD berfungsi sebagai penunjang dalam mencapai keberhasilan 

belajar peserta didik. LKPD paper bag merupakan salah satu bahan ajar yang 

dikembangkan dengan tujuan dapat memberikan nuansa baru dalam pembelajaran 

agar lebih menarik dan hasil belajar peserta didik meningkat.  

 

c. Unsur-unsur LKPD sebagai Bahan Ajar 

Struktur bahan ajar jika dianalisis memiliki beberapa unsur yang lebih 

sederhana jika dibandingkan dengan modul. Lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang telah tersusun secara baik dan benar tentunya telah ada syarat-syarat 

yang telah dipenuhi. Salah satu syarat dalam penyusunan LKPD adalah adanya 

unsur-unsur penyusunnya. LKPD terdiri dari enam unsur utama yang meliputi: 

judul, petunjuk belajar, informasi pendukung, tugas atau langkah kegiatan, dan 

penilaian (Prastowo, 2014). Unsur-unsur dalam penyusunan LKPD ini 

keberadaannya saling melengkapi, jadi semakin lengkap unsur yang terpenuhi 

akan semakin baik pula suatu LKPD tersebut.  

Penjabaran dari unsur-unsur penyusunan LKPD akan dijelaskan secara 

lebih rinci. Secara lebih spesifik format dari LKPD meliputi delapan unsur, yaitu: 

judul, kompetensi dasar (KD) yang ingin dicapai, waktu penyelesaian, peralatan 

atau bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, 
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langkah kegiatan, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus 

dikegiatankan (Prastowo, 2014). Mencemati struktur dari penyusunan LKPD 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami, kemudian harus 

diterapkan daam penyusunannya.  

Membuat sebuah bahan ajar seperti LKPD tidak cukup hanya mengetahui 

unsur-unsur dan struktur untuk penyusunan LKPD saja. Informasi lain yang harus 

diperhatikan juga adalah langkah-langkah penyusunan LKPD. langkah-langkah 

penyusunan LKPD harus dilakukan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan 

agar mempermudah peneliti dalam pembuatan LKPD dan memudahkan peserta 

didik dalam menggunakannya, sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat 

maksimal. 

 

d. Cara Penyususnan LKPD 

Keberadaan LKPD yang kreatif dan inovatif merupakan harapan dari 

peserta didik. LKPD yang kreatif dan inovatif akan memberikan prosedur dalam 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. LKPD akan lebih sesuai dengan keadaan 

belajar peserta didik di sekolah jika guru dapat membuat sendiri bahan ajar berupa 

LKPD ini secara inovatif. Membuat LKPD bukanlah merupakan hal yang sulit 

jika guru mau belajar dan mencobanya. Cara penyusunan LKPD menurut 

(Prastowo, 2015) sebagai berikut: 

1. Lakukan Analisis Kurikulum 

Langkah awal untuk penyusunan LKPD adalah mengnalisis kurikulum. 

Langkah ini dilakukan agar dapat diketahui materi pokok yang harus diberikan 

dan untuk menetukan pengalaman belajar mpeserta didikah yang 
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membutuhkan adanya LKPD. Analisis yang telah dilakukan akan membantu 

dalam pembuatan peta kebutuhan dari LKPD yang akan disusun. 

2. Menyusun Peta Kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD ini sangat diperlukn untuk mengetahui materi apa saja 

yang harus ditulis dalam LKPD. Urutan materi pembelajaran dapa dilihat dari 

peta kebuthan LKPD yang telah diubuat. Langkah ini akan sangat membantu 

dalam penentuan judul yang akan digunakan dalam LKPD. 

3. Menentukan Judul LKPD 

Judul LKPD dalam pembelajaran tematik akan diesuaikan dengan tema utama. 

Pokok pembahasannya berdasarkan pada pemetaan kompetensi dasar (KD) dan 

materi pokok yang akan dipelajari peserta didik. Judul LKPD telah selesai 

dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memulai melakukan penelitian pada 

LKPD. 

4. Penelitian LKPD 

Penelitian LKPD merupkan bagian yang sangat penting dan membutuhkan 

keterampilan. Empat langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan LKPD 

yaitu: Pertama, merumuskan indikator dari tema utama pembelajaran. Kedua, 

menetukan alat penilaian yang akan digunakan. Ketiga, penyusunan materi 

yang berdasarkan KD, penyusunan materi dapat dari berbagai sumber (buku, 

majalah, internet, dll), adanya referensi tambahan jika diperlukan agar 

wawasan peserta didik lebih luas, tugas harus ditulis secara jelas dam rinci. 

Keempat, dalam penyusunan LKPD harus memperhatikan strukturnya. 

Kegiatan yang harus dilakukan setelah menyusun LKPD secara lengkap, 

maka harus adanya pengembangan isi. Mengembangkan LKPD yang baik ada 
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empat langkah yang harus ditempuh, menurut  (Prastowo, 2014) dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tentukanlah Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan penjelasan lebih rinci yang diturunkan dari 

KD dan indikator pembelajaran.  Tujuan ini harus ada dalam LKPD agar 

peserta didik dapa mengetahui tujuan dari kegiatan belajar yang dilakukan. 

Tujuan pembelajaran juga akan membantu dalam penyusunan desain pada 

LKPD, penggunaan ukuran kertas, dan lainnya. 

2. Pengumpulan Materi 

Pengumpulan materi merupakan langkah penting dalam pengembangan LKPD. 

Bagian ini akan ditentukan materi dan tugas apa yang harus dimasukkan dalam 

LKPD. Pengumpulan materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

yang telah dibuat. 

3. Menyusun Unsur-unsur LKPD 

Bagian ini merupakan tahapan penggabungan langkah pengembangan LKPD 

pertama dan kedua. Penggabungan ini akan menghasilkan produk LKPD yang 

telah tersusun rapi dan menarik. Kreativitas dalam pengembangan LKPD 

merupakan modal utama agar hasil dari produk dapat maksimal. 

4. Pemeriksaan dan Penyempurnaan LKPD 

Ketiga langkah yang telah dilakukan, tidak berarti LKPD yang telah dibuat 

dapat langsung digunakan. Hal yang harus dilakukan adalah mmelakukan 

pengecekan secara keseluruhan LKPD yang telah dikembangkan. Hal ini 

dilakukan agar tidak ada kesalahan pada LKPD yang mencakup semua struktur 

dan unsur-usurnya. 
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Kegiatan penyusunan dan pengembangkan LKPD yang telah dilakukan 

dengan baik yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang 

kemudian diharapkan dapat membantu peserta didik dalam belajar. Langkah akhir 

yang harus dilakukan adalah dengan adanya evaluasi secara keseluruhan. Salah 

satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meminta komentar peserta didik 

setelah mereka menggunakan LKPD tersebut. Komentar dari peserta didik dapat 

dijadikan masukkan untuk menyempurnakan LKPD yang telah dibuat. 

 

4. Rancangan LKPD Paper Bag dalam Pembelajaran 

a. LKPD Paper Bag 

Pembelajaran tematik mengutamakan peserta didik untuk memahami 

materi pembelajaran secara runtut, agar peserta didik dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Keberadaan LKPD akan membantu peserta didik dalam 

menemukan pengetahuan melalui kegiatan yang telah dilakukan, kemudian akan 

diperkuat melalui pengerjaan tugas secara individu dan kelompok. Mendapatkan 

hasil yang optimal dari LKPD, diperlukan persiapan yang matang dalam 

perencanaan materi atau isi dan tampilan atau desain (Rahmadani, Amalita, & 

Helma, 2012). LKPD biasanya fokus pada pembelajaran tertentu sehingga tujuan 

dari kegiatan pembelajarannya akan tercapai secara maksimal. Hal ini sesuai 

seperti pengembangan LKPD paper bag yang akan peneliti susun. 

LKPD paper bag 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 yang harus 

dilakukan. Materi LKPD harus diturunkan dari tujuan instruksional dan desain 
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dikembangkan untuk memudahkan peserta didik berinteraksi dengan materi yang 

diberikan (Rahmadani, Amalita, & Helma, 2012).  Hal ini sama seperti LKPD 

paper bag memberikan desain menarik dengan adanya lembaran khusus yang 

disusun secara rapi dan menarik sebagai lembar tambahan bagi peserta didik 

untuk mengerjakan tugas yang ada, tanpa perlu menyediakan sendiri. 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.     

 

b. Cara Penyusunan dan Pengembangan LKPD Paper Bag 

Penyusunan LKPD paper bag ini tergolong tidak terlalu rumit. Peneliti 

menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan dalam kelidupan sehari-

hari. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan LKPD paper bag yaitu 

sebagai berikut: 

a) Kertas  

b) Laptop disertai aplikasi Corel Draw X7 

c) Printer 

d) Cutter dan gunting 

e) Penggaris 

f) Bulpoin 

g) Lem 
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Langkah-langkah dalam penyusunan LKPD yaitu sebagai berikut: 

a) Langkah pertama dalam penyusunan LKPD ini yaitu menentukan tema, 

subtema, pembelajaran yang akan dijabarkan sesuai dengan kurikulum 

(Ngazizah, & Kurniawan, 2013). Tujuannya agar dalam perancangan isi 

LKPD sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Peneliti 

menggunakan materi kelas IV pada tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 1 

Jenis-jenis Pekerjaan. 

b) Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan umum 

pembelajaran yang akan dipelajari. Tujuan umum biasanya sudah 

tercantum pada buku guru yang telah disediakan dari pemerintah berupa 

Kompetensi Dasar (KD). Guru tugasnya membuat tujuan umum 

tambahannya yaitu berupa indikator pembelajaran minimal dua atau lebih 

indikator yang harus dibuat dari setiap KD. Hal ini dilakukan agar 

memudahkan dalam membuat peta kebutuhan LKPD. 

c) Langkah ketiga yaitu membuat tujuan khusus pembelajaran. Tujuan 

khusus pembelajaran berisi capaian spesifik yang harus dicapai peserta 

didik dalam pembelajaran di kelas. Tujuan khusus ini jumlahnya sesuai 

dengan indikator pembelajaran. 

d) Langkah keempat yaitu membuat petunjuk khusus dari pemakaian LKPD 

secara menyeluruh. Tujuannya agar dalam penggunaan LKPD oleh peserta 

didik, mereka tidak merasa kesulitan, karena sudah ada petunjuk khusus 

penggunaan LKPD. Bahasa yang digunakan dalam membuat petunjuk 

khusus ini harus menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif 

agar mudah dipahami oleh peserta didik. 
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e) Langkah kelima yaitu uraian isi pelajaran yang disusun secara sistematis. 

Materi dan tugas dalam pembelajaran disusun dari mudah ke sulit. 

Tujuannya agar proses berpikir peserta didik berkelanjutan dan dapat 

mengkonstruksi penegetahuannya sendiri. Hal ini akan memudahkan 

peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

f) Langkah keenam yaitu mencari gambar atau ilustrasi untuk memperjelas 

isi pelajaran dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik 

menurut Widjajanti (dalam, Putri, 2016). Gambar yang dipilih sesuai 

dengan lingkungan disekitar peserta didik. Peserta didik SD cara 

berpikirnya masih dalam tahapan operasional konkrit, maka dengan 

adanya gambar atau ilustrasi akan sangat membantu peserta didik dalam 

menganalogikan materi pembelajaran. Mereka juga tidak akan salah 

penafsiran materi yang diperolehnya. 

g) Langkah ketujuh yaitu evaluasi formatif atau tugas lanjut ini harus ada 

pada setiap pembelajaran. Evaluasi formatif atau tugas dikemas secara 

individu dan kelompok, tujuannya agar peserta didik dapat 

bekegiatansama dengan temannya, dan dapat bekegiatan secara mandiri. 

Semakin banyak evaluasi formatif atau tugas yang diberikan, maka 

diharapkan akan membantu peserta didik lebih memahami materi 

pembelajaran. 

h) Langkah kedelapan yaitu membuat desain sampul awal dan akhir yang 

menarik agar minat peserta didik untuk mempelajari LKPD ini muncul. 

Desain sampul haruslah menggambarkan isi dari materi yang akan 
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dibahas. Tujuannya agar dapat menjadi gambaran awal bagi peserta 

didikyang akan menggunakan LKPD ini. 

i) Langkah kesembilan yaitu membuat desain yang menarik agar 

menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar menurut Salirawati 

(dalam, Putri, 2016). Mengatur tata letak paper bag yang digunakan dalam 

LKPD. Paper bag merupakan lembaran tambahan yang disusun secara 

rapi dan menarik sebagai tempat untuk mengerjakan tugas peserta didik, 

dan ada yang berisikan materi tambahan yang berfungsi sebagai 

tamabahan informasi pada LKPD sesuai kebutuhan.  

j) Langkah kesepuluh yaitu menggabungkan dan menyusun point a-i menjadi 

satu bagian yang utuh. Proses pengeditan menggunakan laptop dengan 

bantuan aplikasi Corel Draw X7. LKPD akan disusun  dengan rapi, ukuran 

tulisan cukup besar, warna-warna pada gambar yang menarik, dan terdapat 

tempat untuk mengerjakan tugas yang cukup luas. 

k) Langkah kesebelas yaitu menentukan ukuran dari LKPD. Ukurannya sama 

dengan kertas 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 tugas. Bahan yang digunakan yaitu kertas art 

paper untuk cover atau sampul LKPD paper bag,, art karton untuk 

mencetak materi pembelajaran yang pada gambar tertentunya bisa ditarik, 

HVS 100 gram untuk mencetak paper bag pada LKPD sebagai tempat 

untuk peserta didik mengerjakan tugas dengan ukuran yang lebar, HVS 80 

gram untuk mencetak isi dari LKPD paper bag secara umum. 
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l) LKPD yang sudah selesai dalam proses editing akan dicetak menggunaka 

printer dan dijilid model ring. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai pengembangan LKPD sudah pernah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilakspeserta didikan memiliki 

beberapa bagian persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. 

Berikut ini kajian penelitian yang relevan dengan pegembangan LKPD yang akan 

peneliti susun. Pertama, pada penelitian dengan judul Pengembangan LKPD 

Terintegrasi Materi Pencernaan Makanan pada Manusia untuk Kelas 5 SD, pada 

tahun 2014, oleh Dita Ayu Maulida. 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.  Persamaannya yaitu terletak pada penyajian materi pembelajaran ditulis 

secara rinci dan menggunakan bahasa yang komunikatif, serta adanya langkah 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Perbedaan yaitu 

pada penggunaan kurikulum yang sudah kurikulum 2013, desain LKPD yang 

akan dibuat lebih menarik dengan tujuan agar meningkatkan minat belajar peserta 

didik, dan latihan soal atau tugas pada LKPD paper bag akan lebih bervariatif. 

Kedua, penelitian serupa juga dilakukan dengan judul Pengembangan 

LKPD Tema Kegemaranku Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembelajaran 
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Tematik Kurikulum 2013 bagi Peserta didik Kelas 1 SDN Sumbersuko 01 Wagir, 

pada tahun 2014, oleh Dini Maulidya Amanah. Berdasarkan hasil analisis data 

maka diperoleh hasil dari 10 peserta didik yang dilakukan uji coba dapat diketahui 

bahwa ada 4 peserta didik dengan presentase 40% tidak tuntas pada pretest, 

sedangkan peserta didik yang tuntas ada 6 peserta didik dengan presentase 60%, 

namun dengan nilai yang masih rendah atau dibawah KKM. Jumlah peserta didik 

pada tahap posttest yang tidak tuntas berjumlah 2 dengan presentase 20%, 

sedangkan peserta didik yang tuntas berjumlah 8 peserta didik dengan presentase 

80% dengan nilai baik atau sama dengan diatas KKM. Persamaannya yaitu kedua 

LKPD ini memberikan tugas kepada peserta didik sama-sama ada yang individu 

dan berkelompok. Perbedaannya yaitu pada saat mengerjakan tugas secara 

individu dan kelompok akan disediakan lembar tambahan yang dinakan paper bag 

sesuai kebutuhan sehingga peserta didik tidak perlu menyediakan sendiri.  

Ketiga, dengan judul Pengembangan LKPD Tema 3 Subtema 1 

Menggunakan Model PBL pada Peserta didik Kelas IV SD, pada tahun 2016, oleh 

Elzauja Zahara. Berdasarkan hasil analisis data setelah menggunakan 3 LKPD 

dalam 3 kali pembelajaran secara berturut-turut. Ada empat aspek dalam LKPD 

berbasis PBL yang digunakan, seperti aspek mengungkapkan masalah, 

mengungkapkan hipotesis,  melakukan kegiatan, dan memamerkan karya. Hasil 

rata-rata pada LKPD pertama yaitu sebesar 70%, LKPD kedua yaitu 74,14%, dan 

pada LKPD ketiga yaitu 74,17%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

LKPD setiap harinya mengalami peningkatan rata-rata hasilnya, walaupun kurang 

signifikan. Persamaannya yaitu peserta didik akan diberikan petunjuk dalam 

melakukan kegiatan secara rinci, materi pembelajaran akan lebih disesuaiakan 
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dengan lingkungan peserta didik, dan pada materi pembelajaran tertentu peserta 

didik diharuskan untuk dapat membuat suatu karya yang menarik. Perbedaannya 

yaitu LKPD paper bag untuk enam kali pembelajaran, aspek atau kriteria 

penilaian hasil belajar peserta didik juga berbeda karena LKPD yang telah 

dikembangkan oleh Elzauja Zahara menggunakan metode pembelajaran problem 

based learning. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan salah satu bagian yang harus ada sebelum 

mengadakan penelitian, tujuannya agar dalam penelitian nanti peneliti sudah 

memahami apa saja yang harus dilakukan. Dibawah ini adalah kerangka pikir 

untuk pengembangan LKPD bagi peserta didik SD kelas IV di SD, yaitu sebagai 

berikut: 
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Kondisi Ideal: 

1. Kegiatan belajar mengajar di

kelas menyenangkan bagi

peserta didik.

2. Pembelajaran tematik melatih

peserta didik untuk mandiri

dalam mengerjakan tugas.

3. Salah satu sumber belajar yang

digunakan peserta didik yaitu

LKPD yang menarik, sesuai

kebutuhan.

Kondisi Lapangan: 

1. Kegiatan belajar mengajar di

kelas sesuai prosedural

terkesan monoton.

2. Menggunakan bhan ajar LKPD

yang dibeli dari penerbit

(desain LKPD sederhana,

bahasa yang digunakankurang

komunikatif, lembar untuk

mengerjakan tugas tidak

memenuhi, laihan soal masih

sedikit, langkah kegiatan

kurang detail).

3. Peserta didik kurang aktif dan

mandiri saat belajar.

Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) Paper Bag Tema Berbagai 

Pekerjaan Subtema Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas IV SD 

Penelitian pengembangan 

model ADDIE: 

1. Analyze

2. Design

3. Development

4. Implementation

5. Evaluation

Teknik pengumpulan 

data: 

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

4. Angket

a. Tempat Penelitian:

Di SDN Dampit VII

b. Subjek Penelitian:

Peserta didik Kelas IV

Produk akhir yang tersusun Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) Paper Bag Tema 

Berbagai Pekerjaan Subtema Jenis-Jenis Pekerjan Kelas IV SD 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


