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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berlakunya kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 yang lebih mengarah 

pada keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tentunya memiliki 

tantangan tersendiri yaitu, “Tantangan internal terkait dengan perkembangan 

penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Oleh 

sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar 

sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan 

menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan 

melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.” (Permendikbud Nomor 67 Tahun 

2013). Oleh sebab itu, kurikulum ini lebih mengacu pada pengalaman peserta 

didik, dengan tujuan lebih meningkatkan pemahaman peserta didik pada suatu 

materi yang disebabkan adanya aktivitas yang menimbulkan pengalaman berkesan 

bagi peserta didik itu sendiri. Arti lain, menurut (Sutjipto, 2014:188), Kurikulum 

2013 ini tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan dan pengetahuan yang 

bermuara pada kreativitas dan kompetensi peserta didik dalam memahami ilmu 

pengetahuan dan sains yang berpijak pada mengobservasi lingkungan, memilah, 

meneliti alam sekitar serta mampu berinovasi melahirkan hal baru. 

Kondisi lapangan yang menggunakan metode pembelajaran berupa 

ceramah dengan prasarana yang dimiliki sudah lengkap dan modern, tentunya 

masih butuh pembaharuan dalam hal berinovasi untuk melahirkan hal yang baru. 

Sebab pada hal ini, sekolah masih menggunakan perangkat-perangkat pendidikan 
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yang monoton, berupa beberapa alat yang dapat ditemui di lingkungan sekitar, 

tanpa perlu di olah lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengalaman 

dan pengetahuan peserta didik pada bidang yang lainnya, yang seharusnya dapat 

diperoleh dengan perangkat yang di olah lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan 

(Asmawati, 2015:3), pemahaman konsep yang diperoleh dengan cara 

mengkonstruksi pemahaman lebih baik dibandingkan dengan pemahaman yang 

diperoleh secara informatif pada kegiatan ceramah.   

Pada masa ini, telah banyak media pembelajaran berupa video, media 

interaktif, ebook dan gambar animasi yang terdapat pada internet, namun guru 

tetap harus mencari suatu pilihan atau solusi media yang benar-benar baik dan 

sesuai konsep agar proses belajar dapat dilakukan efektif, efisien, dan 

menyenangkan (Bahri, 2010:130). Selain itu Menurut Prastowo, (2015:15) 

Membuat bahan ajar yang inovatif adalah hal yang menyenangkan, tidak 

memerlukan waktu yang lama, dan mudah, bahkan dapat menambah pemasukan 

dalam keuangan. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber 

daya manusia yang kompeten untuk setiap pembangunan yang akan semakin 

berkembang dari masa ke masa. Konsekuensinya adalah, akan selalu ada 

tantangan atau bahkan masalah baru yang akan dihadapi pada setiap masanya. 

Misalnya saja menurut Umar & La Sulo (2005:227) mengatakan adanya masalah 

pokok pada pendidikan, dan satu diantaranya adalah mengenai mutu pendidikan. 

Masalah mutu pendidikan dapat teratasi apabila pendidik dapat melaksanakan 

penyempurnaan kurikulum, sebagai contoh memberikan materi dengan metode 
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belajar yang menggairahkan peserta didik untuk belajar, serta melaksanakan 

evaluasi yang berpedoman pada PAP. 

Pernyataan dari hasil observasi yang telah dilaksanakan di SDI 

Mohammad Hatta di kelas 3 pada tanggal 21 November 2018, guru jarang dalam 

penggunaan Lembar Kegiatan Peserta Didik. Guru mengarahkan peserta didik 

pada buku Tematik yang diberikan oleh dinas serta pada buku pembantu yaitu 

buku Bupena. Beberapa peserta didik terlihat fokus pada penjelasan guru, dan 

beberapa yang lain terlihat melamun dan bosan. Apabila sudah demikian, guru 

akan mengajak peserta didik untuk lebih konsentrasi lagi dengan cara-cara yang 

mengajak peserta didik untuk bergerak, kemudian apabila sudah dirasa peserta 

didik bersemangat, guru akan memulai lagi pembelajarannya. Sementara itu, hasil 

wawancara dengan guru kelas 3 di SDI Mohammad Hatta, guru mengatakan 

bahwa peserta didik diberikan sistem pembelajaran seperti halnya mencongak, 

yaitu seusai penjelasan mengenai materi, peserta didik akan diberikan pertanyaan 

dengan waktu yang disediakan, lalu dikumpulkan satu persatu yang kemudian 

dinilai, begitu seterusnya hingga soal terakhir. Menurut pemaparan guru kelas, 

beliau lebih sering menggunakan metode tersebut daripada hanya membagikan 

kertas kepada peserta didik yang nantinya akan membuat peserta didik bosan. 

Sedangkan metode ceramah yang digunakan tanpa adanya perangkat 

pembelajaran dan digunakan terus-menerus, akan dapat mengakibatkan kebosanan 

bagi peserta didik pada materi yang sedang di pelajari (Sandi, 2014). 

Kondisi Sekolah Dasar Islam Muhammad Hatta Malang sendiri memiliki 

fasilitas yang lengkap untuk ukuran sekolah dasar. Pada sekolah ini, telah 

disediakan lab Komputer yang biasa dimanfaatkan peserta didik untuk 
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pembelajaran TIK. Adanya lab TIK yang diperuntukan untuk peserta didik, tentu 

menjadikan peserta didik akrab dengan perkembangan teknologi yang ada. 

Diterapkannya pembelajaran TIK dapat memberikan manfaat pada peserta didik 

di SDI Muhammad Hatta, khususnya kelas III SD yang pada jenjang kelas rendah, 

mereka sudah mampu mengoprasikan program komputer sederhana . 

Selain yang disebutkan di atas, penyempurnaan media pembelajaran, 

sumber belajar berupa buku paket maupun lembar kegiatan peserta didik, dan 

peralatan-peralatan untuk laboratorium juga dapat menjadi solusi bagi masalah 

pendidikan di atas. Lembar kegiatan peserta didik atau yang saat ini berganti nama 

menjadi Lembar Kegiatan Peserta Didik, tentu termasuk pada jenis bahan ajar 

dengan maksud supaya dapat mempermudah peserta didik dalam belajar secara 

berurutan dan terarah. Lembar kegiatan peserta didik adalah langkah awal untuk 

menentukan penilaian pada pemahaman peserta didik, selain pada tujuan utama 

yang telah di jelaskan pada kalimat sebelumnya. Seperti halnya yang dijelaskan 

oleh (Arikunto, 2012:2), untuk dapat melakukan penilaian, perlu dilakukannya 

pengukuran terlebih dahulu. Apabila ada penggaris, maka sebelum menentukan 

mana pensil yang lebih panjang, tentunya harus diukur terlebih dahulu, setelah 

mengetahui panjang masing-masing pensil, barulah kita dapa menilai dengan 

melihat perbandingan panjang dari kedua pensil tersebut. 

Penjabaran tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Lembar Kegiatan 

Peserta Didik dapat menjadi tahap awal dalam melakukan penilaian. Lembar 

kegiatan peserta didik diharapkan dapat menjadi pengukur sebelum diambilnya 

penilaian pada peserta didik. Tidak hanya itu, lembar kegiatan peserta didik pun 

harus memuat point-point yang telah distandarkan oleh lembaga maupun 
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pemerintah, supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan pada 

Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar. Lembar kegiatan peserta didik berbasis 

IT diharapkan dapat mempermudah peserta didik dan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. Adanya perkembangan zaman tentu saja akan semakin 

menuntut manusia untuk semakin berkembang mengikuti alur perkembangan 

zaman.  

Penelitian pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini 

bertujuan supaya dapat mencangkup cara belajar peserta didik yang beragam, 

yang tidak bisa diatasi dengan hanya ceramah. Seperti yang disampaikan oleh 

Arikunto (2013:50), Tidak semua peserta didik dapat menerima pelajaran yang 

diberikan oleh guru dengan lancar. Sedangkan pada lembar kegiatan peserta didik 

berbasis IT ini, peserta didik tidak hanya akan disajikan berupa tulisan saja, tetapi 

akan menggabungkan beberapa media yaitu media visual dan audio yang tentunya 

akan sangat membantu peserta didik yang memiliki cara belajar yang beragam. 

Pengertian Media TIK pada tematik dirancang berpedoman pada tema-tema yang 

akan ditampilkan dalam bentuk visual, video, audio, presentasi, internet, dan web. 

Model alur pada media ini dibuat secara keseluruhan sehingga mempermudah 

peserta didik memaknai materi secara terkait dan integral, (Haryono, 2015:131). 

Pada lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini, peserta didik akan disajikan 

berupa aplikasi komputer dengan tampilan yang menarik. Program aplikasi ini 

juga akan dirancang sesuai kebutuhan peserta didik, yang mana pada usia ini 

masih sangat membutuhkan sesuatu yang konkret baik itu berupa benda konkret 

maupun gambar. Lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini tidak hanya berupa 

tulisan materi saja, akan tetapi terdapat penjelasan materi berupa audio dan 
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gambar contoh untuk lebih mengarahkan imajinasi peserta didik. Lembar kegiatan 

peserta didik berbasis IT ini berisikan materi yang terdiri dari 3 matapelajaran, 

yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBdP. Selain itu, lembar kegiatan 

peserta didik ini juga memuat langkah-langkah kegiatan berupa, Mari Belajar 

Mengamati, Mari Belajar Mengukur dan Mari Kita Bernyanyi. Tidak lupa di akhir 

langkah kegiatan, ada pula bagian latihan soal, yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat pemahaman peserta didik. 

Menurut (Astuti, 2013:90), LKS bertujuan untuk mempermudah guru 

dalam penilaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat dari dibuatnya 

lembar kegiatan peserta didik ini yaitu guru dapat lebih dimudahkan dalam 

penilaian, sebab pada lembar kegiatan peserta didik ini sudah termasuk pada 

penilaian yaitu berupa transkrip nilai atau biasa disebut dengan skor. Teknologi 

yang dapat dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan memberikan banyak 

manfaat pula. Oleh sebab itu, pembelajaran pada masa ini juga akan lebih baik 

apabila dapat lebih memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang akan terus 

menerus berkembang. Penggunaan teknologi dengan baik, tidak hanya dapat 

memberikan kemudahan pada peserta didik saja, juga akan memberika 

kemudahan kepada guru dan lembaga. Selain itu, dengan kemampuan peserta 

didik yang memadai dalam pengoperasian komputer, juga dengan tersedianya 

sarana berupa laboratorium komputer yang memadai, pula dengan beragamnya 

bentuk mendia pada lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini yang berupa 

tulisan, suara, gambar, dan video, peserta didik dapat memperoleh materi dengan 

beragam cara yang tentunya salah satu atau keseluruhan bentuknya yaitu  

merupakan kebutuhan cara belajar yang tepat bagi peserta didik. Berdasarkan 
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penjabaran di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT pada 

Pembelajaran Tematik Kelas III Sekolah Dasar Tema Benda di Sekitarku”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang telah ditemukan pada saat obseravasi dan 

wawancara adaalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik berbasis IT  

Tema Benda di Sekitarku, Subtema Aneka Benda di Sekitarku kelas III 

SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT Tema 

Benda di Sekitarku, Subtema Aneka Benda di Sekitarku kelas III 

SD/MI? 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Tujuan penelitian dan pengembangan untuk menjawab masalah yang ada 

pada rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Berbasis IT Tema Benda di Sekitarku, Subtema Aneka Benda di 

Sekitarku kelas III SD/MI. 

2. Untuk menghasilkan produk berupa Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Tema Benda di Sekitarku, Subtema Aneka Benda di Sekitarku kelas III 

SD/MI yang layak. 

 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 
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1. Tampilan 

Lembar kegiatan peserta didik ini berupa program yang dapat 

dijalankan dengan menggunakan Komputer maupun Laptop. Lembar 

kegiatan peserta didik dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang 

pada masa ini banyak digunakan oleh hampir semua kalangan.  

Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT ini memiliki tampilan 

yang hampir sama dengan media interaktif yang terbuat dari Macromedia 

Flash. Perbedaan yang mencolok adalah pada bentuk, metode pembuatan, 

dan isi atau kontennya. Lembar kegiatan peserta didik memuat konten yang 

telah disesuaikan dengan lembar kegiatan peserta didik pada umumnya, 

akan tetapi lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini memuat beberapa 

media, yaitu media gambar, suara, dan video. Tampilannya akan berupa 

halaman-halaman menyerupai buku. Setiap halamanya akan berisikan 

konten-konten yang telah disesuaikan dengan kriteria lembar kegiatan 

peserta didik. 

2. Isi atau Konten 

Isi atau konten yang terdapat pada Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis 

IT ini, yaitu: 

a. Cover Identitas 

Berisikan identitas dari bahan ajar tersebut yaitu Lembar Kegiatan 

Peserta Didik. Berisikan kolom identitas peserta didik serta ada pula 

tombol untuk mengarahkan pada petunjuk penggunaan lembar kegiatan 

peserta didik tersebut. 

b. Materi 
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Berisikan materi yang telah disesuaikan dengan tema, subtema dan 

pembelajaran yang telah di pilih. Tema yang di pilih adalah Tema 3 

(Benda di Sekitarku), Subtema 1 (Aneka Benda di Sekitarku), 

Pembelajaran 1 (berupa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan 

SBdP). 

Materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, membahas tentang 

Menemukan Informasi tentang Benda-benda di Sekitar. Sedangkan pada 

matapelajaran Matematika, membahas mengenai Pengukuran Panjang 

dengan Satuan Baku. Terakhir adalah mata pelajaran SBdP, membahas 

Alat Musik Ritmis 

c. Langkah Kegiatan 

Pada lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini, memiliki 3 

kegiatan berupa kegiatan mengamati jenis-jenis benda melalui gambar 

yang telah di tampilkan, berlatih penggunaan penggaris sebagai alat 

mengukur panjang suatu benda, dan yang terakhir yaitu mempraktikkan 

memukul pola ketukan menggunakan 3 simbol yang telah ditentukan. 

d. Latihan Soal 

Berisikan 10 soal pilihan ganda yang telah mencangkup ketiga 

materi yang telah dipaparkan. Latihan soal disini, ditujukan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik pada materi yang telah 

dipelajari bersama Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT. 

e. Penskoran 

Berisikan hasil dari pengerjaan peserta didik berupa skor yang 

otomatis akan keluar saat peserta didik telah menyelesaikan seluruh 
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kegiatan pembelajaran pada lembar kegiatan peserta didik berbasis IT 

tersebut. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pentingnya pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini 

adalah dengan kegiatan observasi dan wawancara awal terhadap guru dan peserta 

didik, dapat ditarik kesimpulan bahwa di kelas tersebut masih menggunakan 

lembar kegiatan peserta didik yang berupa lembaran-lembaran soal, dan 

dipaparkan oleh guru kelas juga terkadang tidak menggunakan lembar kegiatan 

peserta didik. Sehingga beberapa dari peserta didik menjadi kurang dapat 

menerima materi yang disampaikan, dan peserta didik menjadi sedikit bosan 

dengan model pembelajaran yang seperti dipaparkan guru kelas tersebut.  Seperti 

yang dijelaskan oleh (Ermi, 2015:44), Metode Media Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dapat meningkatkan hasil belajar konsep masyarakat multikultural terbukti adanya 

peningkatan peserta didik dalam hasil belajar. Kesimpulannya adalah penelitian 

pengembangan ini ditujukan supaya dapat meringankan tugas guru dalam 

penskoran yang telah dibantu oleh program komputer tersebut, dan supaya dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pada kegiatan belajar mengajar. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Peneliti mengembangkan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT ini 

sebagai pengembangan lembar kegiatan peserta didik kearah yang lebih modern 

sesuai dengan perkembangan zaman yaitu dengan penggunaan program komputer. 

Pengembangan ini memiliki asumsi yaitu: 
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1. Peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih 

semangat dikarenakan peserta didik akan mempelajari hal baru melalui 

Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT ini. 

2. Peserta didik dapat mengetahui cara penggunaan lembar kegiatan 

peserta didik berbasis IT dengan menggunakan komputer. 

3. Peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam 

mengenai materi dan kegiatan yang ada pada lembar kegiatan peserta 

didik berbasis IT berupa jenis benda, pengukuran baku, dan alat musik 

ritmis. 

4. Peserta didik dapat mengoperasikan komputer pada tingkat 

pengoperasian sederhana. 

Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT memiliki 

keterbatasan yaitu: 

1. Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT memuat pembelajaran 

Tematik dengan Tema Benda di Sekitarku, Subtema 1 Aneka Benda di 

Sekitarku, Pembelajaran 1. 

2. Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT ini hanya memiliki 

beberapa kegiatan pembelajaran, tidak sebanyak lembar kegiatan 

peserta didik pada umumnya. 

3. Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT ini membutuhkan adanya 

perangkat komputer untuk menjalankan programnya. 
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G. Definisi Operasional

1. Lembar Kegiatan Peserta Didik adalah suatu bahan ajar berupa bahan

ajar cetak yang berisikan materi, daftar kegiatan dan latihan soal yang

akan dilaksanakan pada kegiatan belajar mengajar sesuai dengan

kebutuhan peserta didik. Adapun tujuan adanya Lembar Kegiatan

Peserta Didik adalah menyajikan materi ajar, petunjuk kegiatan bagi

peserta didik, serta latihan soal dengan maksud supaya peserta didik

dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman.

2. Berbasis IT, merupakan pengembangan bahan ajar berupa Lembar

Kegiatan Peserta Didik dengan menggunakan teknologi berupa program

aplikasi komputer bernama Construct 2 yang mana produk akan dapat

digunakan dengan memanfaatkan teknologi berupa komputer maupun

Laptop.

3. Benda di Sekitarku, tepatnya pada subtema 1 Aneka Benda di Sekitarku,

Pembelajaran 1 memuat 3 matapelajaran berupa Bahasa Indonesia

dengan materi Jenis-jenis Benda, Matematika dengan materi

Pengukuran dengan Alat Ukur Baku, dan SBdP dengan Alat Musik

Ritmis.

4. Kelayakan dapat diukur dari bobot tanggapan/ respon guru dan peserta

didik serta hasil dari validasi para ahli.

5. Kevalidan diperoleh dari penilaian para ahli berdasarkan lembar

penilaian dengan indikator Pembelajaran, Muatan Materi, Sampul

Lembar Kegiatan Peserta Didik, Format Lembar Kegiatan Peserta Didik

dan Desain. Lembar kegiaan peserta didik dapat dikatakan valid apabila

memenuhi indikator tersebut dengan kriteria baik.




