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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang 

mencampurkan banyak materi pembelajaran yang bersumber pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar melalui satu maupun banyak mata pelajaran 

yang didefinisikan Trianto (2010:84). Sedangkan menurut Prastowo (2015:20), 

Tematik terpadu yaitu pendekatan pembelajaran yang membaurkan beragam 

kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 

Kesimpulannya adalah pembelajaran tematik menuntut guru dan 

peserta didik untuk aktif dan berfikir kreatif. Perpaduan antara lebih dari satu 

mata pelajaran dapat menciptakan pola berfikir yang luas pada diri peserta 

didiknya. Perpaduan antar kompetensi dan mata pelajaran yang kemudian akan 

membentuk beberapa tema yang bersumber dari kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang kemudian akan membentuk beragam konsep dasar yang 

dapat memancing peserta didik untuk berfikir lebih kritis, sebab pada kegiatan 

belajar mengajar pada model pembelajaran ini lebih menekankan pada praktik, 

dengan beberapa teori. Dengan demikian pembelajaran tersebut akan 

memberikan makna atau sebuah pengalaman bagi peserta didik. 
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Pendekatan tematik merupakan pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata 

pelajaran maupun antara mata pelajaran (Reffiane dan Saptaningrum, 2011 : 

43). Sedangkan pembelajaran yang lebih condong terhadap keterlibatan 

peserta didik dalam proses belajar secara aktif, dengan dampak peserta didik 

akan terbiasa dalam mendapatkan pengetahuan yang telah dipelajarinya serta 

dapat menggali pengalamannya secara langsung. Dengan demikian peserta 

didik dapat menemukan konsep baru, kemudian akan dikembangkan dengan 

konsep-konsep yang telah dimiliki sebelumnya (Haryono, 2015:130). 

Dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang dengan sengaja memadukan dua atau lebih standar 

kompetensi dalam satu mata pelajaran maupun banyak mata pelajaran, 

sehingga menjadikan suatu tema yang berisikan pokok pikiran pembahasan 

dari banyak materi. Pembelajaran dengan model tematik sendiri lebih menitik 

beratkan pada aktivitas peserta didik dalam membangun sendiri 

pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran 

dengan model tematik ini. 

Penggunaan pembelajaran tematik yang dengan mengaitkan 

beberapa mata pelajaran menjadi bentuk tema dapat memberikan 

pengalaman yang berkesan bagi peserta didik, dikatakan demikian sebab 

dalam pembelajarannya, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang 

peserta didik temui dalam kehidupan sehari-hari dan menggabungkan 

dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya (Septaningrum, 2011:47). 

Sedangkan menurut (Giarthy, 2013:14), berdasarkan hasil penelitian, secara 
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umum penerapan pembelajaran tematik dengan menerapkan metode 

bermain peran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Kesimpulannya adalah pembelajaran tematik dengan dengan 

membangun pengalaman peserta didik sebagai proses pembelajarannya, 

dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman materi pada peserta didik 

2. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik, yaitu: a) isi atau 

konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD); b) Kompetensi Inti (KI) 

merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus 

dipelajari peserta didik; c) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi 

yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu; d) 

Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan 

psikomotor, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata 

pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu matapelajaran. Untuk SD 

pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum; e) Kompetensi 

Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi; (6) Kompetensi Dasar yang 

dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan 

memperkaya antar mata pelajaran; (7) Proses pembelajaran didasarkan pada 

upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan 

memperhatikan karakteristik konten kompetensi; (8) penilaian hasil belajar 

mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera 

diikuti dengan pembelajaran remidial untuk memastikan penguasaan 

kompetensi pada tingkat memuaskan, (Kemendikbud, 2012). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 adalah 

metode pembelajaran terpadu, yang memadukan antara beberapa materi 

dengan menghubungkan materi tersebut dengan masalah pada kehidupan 

sehari-hari, dengan tujuan supaya dapat memudahkan peserta didik dalam 

mempelajari materi tersebut. 

3. Tema 3 (Benda di Sekitarku), Subtema 1 (Aneka Benda di 

Sekitarku) 

Pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis IT ini 

diterapkan pada kelas 3 sekolah dasar, menggunakan kurikulum 2013, 

dengan tema 3 (Benda di Sekitarku) subtema 1 (Aneka Benda di Sekitarku) 

dan pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar dan materi yang terdapat 

pada tema tersebut, sebagai berikut: 

a. Matematika 

3.7  Mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku 

untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan 

antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang 

umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda 

dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, 

tulis, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. 



17 
 

 
 

4.1 Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, 

dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 

c. SBdP 

3.2 Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 

4.2 Menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. 

d. Materi Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 

Informasi Mengenai Benda-Benda di Sekitar 

Di sekolah, di rumah maupun dimana saja, tentunya kita selalu 

bertemu dengan benda-benda yang berbeda. Benda sendiri memiliki 

pengertian loh teman-teman, yaitu sesuatu yang memiliki wujud, dapat 

dilihat dan dapat disentuh. Benda-benda yang kita temui sehari-hari pun 

memiliki karakteristik dan sifat yang beragam. Selain itu, benda juga 

dapat membantu manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Setiap benda 

memiliki warna, ukuran, bentuk, bahan penyusun dan kondisi 

permukaannya yang berbeda loh teman-teman. 

Suatu benda yang berwujud tentu dapat diukur, pengukuran 

tersebut dapat kita jadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi, sebab 

masing-masing benda memiliki perbedaan dalam ukurannya. Ukuran 

benda, dapat diidentifikasi dari panjang dan beratnya. Beberapa benda 

memiliki ukuran yang panjang, dan ada pula yang pendek. Ada benda 

yang berat, dan tentu saja ada pula benda yang ringan loh teman-teman. 

Hayo sekarang teman-teman tebak, apakah angin dan cahaya 

matahari termasuk benda? Jawabannya adalah bukan, sebab angin, 

cahaya, panas, udara itu tidak memiliki bentuk. Seperti yang sudah 

dijelaskan di atas, benda adalah sesuatu yang memiliki wujud ya teman-

teman, jangan sampai lupa ya! 
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Muatan Matematika KD 3.7 dan 4.7 

Pengukuran Panjang dengan Satuan Baku  

Cara untuk mengetahui panjang suatu benda, kita membutuhkan 

yang namanya alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang, memiliki 

kegunaan masing-masing. Satuan panjang sendiri dibagi menjadi 2 ya 

teman-teman. Satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku. 

Satuan panjang baku adalah satuan panjang yang telah disepakati oleh 

orang-orang diseluruh dunia, jadi dimanapun dan siapapun yang 

mengukur suatu benda yang sama, akan mengasilkan hasil dengan satuan 

baku yang sama. Tentu berbeda dengan satuan tidak baku, satuan 

panjang ini hanya diakui di beberapa tempat atau bahkan hanya diakui 

oleh beberapa orang saja, dengan demikian pastilah hasil ukuran yang 

diukur menggunakan satuan tidak baku, akan berbeda di setiap tempat 

maupun di setiap orang yang mengukur.  

Contohnya satuan tidak baku, Adi mengukur panjang jendela 

dengan satuang jengkal dan hasilnya adalah panjang jendela 10 jengkal 

Adi. Sedangkan saat ayah Adi juga mengukur panjang jendela dengan 

Benda-Benda di Sekitar Kita 

Banyak sekali benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari 

benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, hingga warna yang 

dimiliki pun beragam. Setiap benda tersebut selalu memiliki ciri-ciri yang berbeda 

pula loh. Setiap cirinya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang 

memiliki kesamaan warna, kesamaan bentuk, serta kesamaan ukuran. 

Benda yang memiliki kesamaan warna, tentu saja sering kita temui sehari-hari. 

Contohnya baju seragam kita saat upacara. Baju seragam kita yang berwarna 

putih memiliki warna yang sama dengan kaos kaki kita, sedangkan rok atau 

celana kita memiliki warna yang sama dengan topi kita, yaitu merah. 

Di sekitar kita juga ada banyak benda yang memiliki kesamaan bentuk loh. 

Contohnya saja seperti kotak makan memiliki bentuk yang sama dengan kotak 

pensil. Keduanya memiliki bentuk persegi. Banyak lagi contohnya dengan bentuk 

lingkaran, segitiga, dan sebagainya. 

Benda yang dikelompokkan berdasarkan ukuran adalah benda yang memiliki 

ukuran yang sama ya teman-teman. Contohnya untuk mencermati panjang 

suatu benda, dapat diukur dengan penggaris maupun alat ukur panjang yang 

lainnya. Sedangkan untuk mencermati berat suatu benda, kalian bisa 

mengukurnya dengan timbangan. 

Mudah bukan menentukan jenis-jenis benda? Kalian tentu akan sangat 

senang dalam menemukan informasi mengenai jenis benda, sebab akan ada 

banyak hal baru yang kalian pelajari. 
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jengkal, ditemukan hasil yang berbeda, yaitu 7 jengkal saja. Kira-kira apa 

yang membuatnya berbeda ya? Jadi, yang membuat ukurannya berbeda 

adalah ukuran tangan Adi dan Ayah Adi yang berbeda. Berikut contoh 

satuan tidak baku: 

            

      

Setelah mengetahui jenis-jenis satuan panjang tidak baku, mari 

kita belajar satuan panjang baku. Satuan panjang baku adalah satuan 

panjang yang dihitung juga dengan alat ukur panjang baku. Alat ukur 

panjang baku ada beragam jenisnya. Semua alat tersebut akan 

menghasilkan hasil ukuran dengan satuan panjang baku, misalnya 

sentimeter (cm), meter (m), kilometer (km) dan sebagainya. Yuk kita 

simak contoh dari alat ukur panjang baku! 

        

Sumber: www.brainly.co.id   

Sumber:  www.steemit.com  

http://www.brainly.co.id/
http://www.steemit.com/
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Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur menggunakan 

penggaris, berikut cara mengukur Pulpen. 

1. Letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada 

penggaris. 

2. Perhatikan angka sejajar dengan ujung Pulpen pada sisi lainnya. 

Berdasarkan gambar, ujung Pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi 

panjang Pulpen tersebut adalah 13 cm. 

 

 

 

 

 

 

Muatan SBdP KD 3.2 dan 4.2 

 

Alat Musik Ritmis 

Bermacam-macam benda dapat diciptakan dengan beragam. Ada 

yang terbuat dari kayu, besi, plastik, alumunium, emas, dan sebagainya. 

Setiap benda juga dapat menghasilkan bunyi masing-masing loh. Bunyi 

yang dihasilkan oleh benda tersebutlah yang disebut bunyi ritmis. Alat 

musik ritmis berfungsi sebagai pengiring pelengkap pada lagu, serta 

mengatur irama pada musik. Alat musik ritmis ini tidak memiliki nada. 

Jadi, pada penggunaannya hal yang harus diperhatikan yaitu, ketepatan 

irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan, sehingga dapat 

menghasilkan bunyi yang selaras. 

Ada berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis loh 

teman-teman. Ada yang dimainkannya dengan cara digoyang atau 

dipukul. Selain itu, alat musik ritmis juga  dapat dikategorikan menjadi 2, 

yaitu alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. 

Perhatikan contoh dari alat musik ritmis di bawah ini! 

 

Alat Musik Ritmis Tradisional 

                 

Sumber: Buku Tematik kelas 

III SD/MI, Tema 3 
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Alat Musik Ritmis Modern 

 
 

4. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/ instruktor dalam dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan menulis maupun bahan 

tidak tertulis, Majid (2007:173). Sedangkan pengertian bahan ajar menurut 

(Prastowo, 2015:17), adalah segala bahan (teks, informasi, maupun alat) 

yang diurutkan dengan sistematis, dan menayangkan bentuk keseluruhan 

dari kompetensi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

bahan dengan beragam bentuk, yang digunakan dan disusun oleh guru dan 

ditata secara sistematis, dan mempresentasikan kompetensi yang 

Sumber: www.ekspektasia.com  

Sumber: www.frewaremini.com  

http://www.ekspektasia.com/
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digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar juga memiliki 

tujuan suntuk penelaahan dan perencanaan implementasi pembelajaran 

serta dapat berupa bahan menulis maupun tidak.  

Lembar Kegiatan Peserta didik merupakan media pembelajaran, 

karena dapat digunakan secara bersamaan dengan sumber belajar yang 

lain. Lembar Kegiatan Peserta didik dapat menjadi sumber belajar atau 

media pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang 

dirancang, Sugianto (2013:40). Sedang menurut Prastowo (2015:14), 

dampak dari kemiskinan pengembangan diri itu adalah banyak pendidik, 

baik guru maupun dosen, yang tidak mampu menyelenggarakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Keadaan ini salah satunya 

tidak terlepas dari kurang dikembangkannya bahan ajar yang inovatif. 

Kesimpulannya yaitu, pendidik, guru maupun dosen adalah 

pemegang kunci dari berhasilnya penyelenggaraan pembelajaran yang 

menarik, yaitu dengan cara pendidik mengembangkan bahan ajarnya 

menjadi bahan ajar yang inovatif, dan dapat menarik minat peserta didik 

untuk lebih fokus lagi dalam kegiatan pembelajaran. 

Selain pengertian di atas, bahan ajar juga memiliki tujuan, jenis-

jenis, unsur-unsur, dan manfaat. Berikut penjelasannya: 

a. Tujuan Bahan Ajar 

Bahan ajar tentunya juga memiliki tujuan, tujuan dalam 

pembuatan bahan ajar telah dijelaskan oleh (Prastowo, 2015:27) yaitu 

1) memudahkan peserta didik dalam mempelajari sesuatu; 2) dengan 

menyediakan bahan ajar yang beragam, dapat mengobati kebosanan 
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yang muncul pada peserta didik; 3) mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi dalam proses belajar mengajar; 4) menciptakan rasa 

tertarik pada peserta didik. Sedangkan Menurut Depdiknas (2008:10) 

tujuan penyusunan bahan ajar, yaitu: 1) menyediakan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta didik, sekolah, dan daerah; 2) memudahkan peserta 

didik dalam mendapatkan bahan ajar; dan (3) memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dibuat bukan tanpa 

adanya tujuan. Tujuannya sangatlah jelas, yaitu untuk meningkatkan 

kwalitas belajar peserta didik dengan cara memfasilitasinya dengan 

bahan ajar yang dibuat secara inovatif, dengan demikian peserta didik 

akan lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Serta dapat 

memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pada kegiatan 

belajar mengajar. 

b. Jenis-jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam jenis, yang tentunya memiliki 

beragam bentuk dan wujud pula. Bahan ajar juga dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis, seperti yang disebutkan oleh (Majid, 

2007:174), bentuk bahan ajar dapat digolongkan menjadi 4, yaitu: 1) 

Bahan cetak (Printed) dapat berupa handout, buku, wallchart, modul, 

lembar kegiatan peserta didik, model/ maket, leaflet, foto/ gambar, 

brosur; 2) Bahan ajar dengar (audio), dapat berupa kaset, radio piringan 

hitam, dan compact disk audio; 3) Bahan ajar pandang dengar (audio 
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visual) seperti berupa video compact disk, film; 4) Bahan ajar interaktif 

(interactive teaching material), seperti contoh compact disk interaktif. 

Sedang menurut Majid (2007:181) Multimedia Interaktif adalah 

perpaduan antara dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, 

animasi, dan video) yang digunakan dengan tujuan menjalankan 

perintah atau perilaku alami dalam suatu presentasi. 

Kesimpulannya, bahan ajar memiliki beragam bentuk yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Umumnya masa ini, 

masih sering digunakan bahan ajar berupa bahan ajar cetak, sehingga 

diperlukannya lagi pengembangan-pengembangan untuk peningkatan 

bahan ajar agar lebih mencangkup cara belajar keseluruhan peserta 

didik dan juga dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik. Bahan 

ajar multimedia dipersiapkan secara komplit dari petunjuk penggunaan, 

materi pembelajaran, hingga penilaian. 

c. Unsur-unsur Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah alat yang berisikan materi pembelajaran yang 

disusun secara sistematis, dan disiapkan dengan tujuan menciptakan 

suasana belajar yang dapat membuat peserta didik belajar dengan baik. 

Bahan ajar memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam 

pembuatannya.  

Unsur-unsur bahan ajar yang dikemukakan oleh (Prastowo, 

2015:28) setidaknya ada 6 komponen yang penting untuk diketahui 

yang berhubungan dengan unsur-unsur tersebut, yaitu 1) Petunjuk 

belajar, berisikan petunjuk bagi pendidik maupun peserta didik untuk 
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mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh pendidik 

maupun peserta didik; 2) Komponen yang akan dicapai, berisikan 

kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dalam mempelajari 

materi pada bahan ajar tersebut; 3) Informasi pendukung, beragam 

informasi tambahan yang dapat lebih memudahkan peserta didik 

memahami isi materi tersebut; 4) Latihan-latihan, adanya latihan 

berbentuk soal-soal ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta 

didik mengenai bahan ajar yang telah dipelajari; 5) Petunjuk kerja atau 

lembar kerja, berisikan cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan 

kegiatan pada proses belajar; 6) Evaluasi, merupakan salah satu dalam 

proses penilaian, untuk mengukur seberapa besar penguasaan 

kompetensi oleh peserta didik pada bahan ajar tersebut. 

Sedangkan menurut Menurut (Trianto, 2010:211) Pedoman 

peserta didik sangatlah dibutuhkan untuk peserta didik dalam susunan 

lembar kegiatan pembelajaran yang baik. Pedoman peserta didik sendiri 

berisikan tentang: 1) Petunjuk menggunakan seluruh bahan belajar yang 

diberikan oleh pendidik kepada peserta didik; 2) Susunan kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan secara urut setiap unit pelajaran 

maupun pertemuan; 3) Dalam belajar mandiri, didalamnya harus 

berisikan petunjuk yang lebih rinci dari jenis pengajaran yang lain 

tentang waktu dan cara yang benar dalam penggunaan setiap bahan 

pembelajaran, baik yang berbentuk media audiovisual maupun media 

cetak. Kegiatan peserta didik harus diurutkan sesuai dengan  urutan 

materi yang dijadikan bahan pelajaran mandiri. 
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Kesimpulannya adalah unsur-unsur bahan ajar yang harusnya 

dipenuhi, akan secara langsung dapat mengkategorikan bahan ajar 

tersebut menjadi bahan ajar yang baik. Bahan ajar yang baik adalah 

bahan ajar yang dapat digunakan dan difahami dengan mudah oleh 

peserta didik maupun pendidik. Sehingga pengetahuan yang diperoleh 

dari bahan ajar tersebut akan lebih maksimal.  

Adanya bahan ajar berbasis teknologi maupun multimedia, tidak 

lepas dari aturan yang harus tetap dipatuhi dalam pembuatannya, seperti 

yang telah dipaparkan di atas. Bahan ajar berbasis teknologi ini 

diharapkan dapat lebih menjangkau kemampuan peserta didik yang 

berbeda dalam menerima materi yang diberikan oleh guru, sebab bahan 

ajar jenis ini memiliki perpaduan media antara dua atau lebih. Seperti 

halnya kemampuan peserta didik yang beragam, dengan beragamnya 

media yang dipadukan, akan lebih menghasilkan kegiatan belajar 

mengajar yang akan lebih efektif serta dapat menjangkau peserta didik 

lebih luas dibanding dengan hanya metode ceramah saja. 

d. Manfaat Bahan Ajar 

Dibuatnya bahan ajar dengan adanya tujuan, tentu saja pasti ada 

manfaat dibaliknya, baik itu manfaat bagi pendidik maupun peserta 

didik. Berikut manfaat pembuatan bahan ajar menurut (Prastowo, 

2015:27) manfaat bagi pendidik meliputi: 1) Pendidik akan memiliki 

pegangan dalam melaksanakan kegiatan mengajar, sehingga kegiatan 

akan berjalan sistematis; 2) Dapat dijadikan suatu karya yang bernilai 

dan untuk menambah angka kredit pendidik yang berguna untuk 
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kenaikan pangkat; 3) Menjadi pemasukan bagi pendidik, apabila 

karyanya diterbitkan. Sedangkann manfaat bagi peserta didik adalah 1) 

kegiatan belaj mengajar menjadi lebih menarik; 2) peserta didik 

menjadi lebih berkesempatan untuk belajar secara mandiri dan tentunya 

dengan adanya bimbingan dari pendidik; 3) peserta didik menjadi lebih 

mudah dalam mempelajari kompetensi yang harus dicapai. 

Sedangkan menurut Wulandari (2014:10), bahan ajar merupakan 

segala bahan (baik berupa informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

secara sistematis, yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diberikan 

dari pembuatan bahan ajar tidak hanya untuk peserta didik, akan tetapi 

pendidik juga akan memperoleh manfaat dari bahan ajar tersebut. 

Bahan ajar yang inovatif juga tentu akan memiliki nilai atau manfaat 

lebih bagi peserta didik maupun pendidik. 

5. Bahan Ajar Lembar Kegiatan Peserta Didik 

Menurut Haryono (2015:43), sumber belajar bisa ditemukan dan 

digunakan sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Bentuk interaksi 

dapat bermacam-macam antara sumber belajar dengan peserta didik. 

Namun, belajar akan efektif apabila peserta didik diberikan kesempatan 

lebih untuk praktik, yaitu melalui multimetode dan multimedia. Sedangkan 

menurut Majid (2007:176), lembar kegiatan peserta didik (student work 

sheet) adalah lembaran yang berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Lembar kegiatan dapat berisikan langkah-langkah maupun 
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petunjuk untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas yang diberikan kepada 

peserta didik dalam bentuk lembar kegiatan haruslah jelas kompetensi dasar 

yang ingin dicapai. 

Kesimpulannya adalah lembar kegiatan peserta didik pada umumnya 

berbentuk lembaran yang berisikan tugas, kegiatan, dan langkah-langkah 

dan memiliki kompetensi dasar yang jelas yang ingin dicapai dengan 

bermacam metode dan media dapat menimbulkan peserta didik yang aktif 

dalam berinteraksi dengan mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik tersebut. Adanya Multimedia dan Multimetode tentunya 

mampu membantu peserta didik untuk belajar lebih efektif, sebab peserta 

didik dilibatkan langsung dalam pembuatan pengalaman melalui praktik. 

Bahan ajar LKS terdiri atas 6 unsur utama, yaitu 1) Judul, 2) Materi 

Pokok, 3) Informasi Pendukung, 4) Tugas atau langkah kegiatan, 3) 

Penilaian, menurut Prastowo (2015:208). 

Menurut (Wahdah, 2016:56) dari pengamatan dapat diketahui bahwa 

dengan memanfaatkan lembar kegiatan peserta didik dapat menumbuhkan 

suasana belajar yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

peseta didik yang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Selanjutnya menurut (Arikunto, 2013:50), tidak semua peserta didik dapat 

menerima pembelajaran atau materi yang diberikan oleh guru dengan lancar. 

Kesimpulannya adalah adanya lembar kegiatan peserta didik dirasa 

dapat membantu kegiatan belajar mengajar bagi guru serta peserta didik. 

Lembar kegiatan peserta didik yang berisikan materi dan instruksi untuk 

peserta didik supaya dapat dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam 
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mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan membangun 

pengetahuannya menggunakan teknik menggali informasi melalui 

pengalaman. Lembar kegiatan peserta didik juga harus sesuai dengan 

standar kompetensi yang akan dicapai bersama, supaya tujuan lebih terarah 

dan penggunaannya dapat lebih bermanfaat. 

6. Bahan Ajar Lembar Kegiatan Peserta Didik IT 

Sesuai prinsip konstruktivisme, seorang akan belajar bila ia aktif 

dalam membangun pengetahuannya sendiri di dalam otaknya dengan cara 

mengemas materi pembelajaran dalam bentuk LKS dengan ciri mengangkat 

suatu fenomena yang bersifat konkret, sederhana serta tidak keluar dari 

konsep yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Haryono (2015:43), 

sumber belajar bisa ditemukan dan digunakan sebagai sumber belajar untuk 

peserta didik. Bentuk interaksi dapat bermacam-macam antara sumber 

belajar dengan peserta didik. Namun, belajar akan efektif apabila peserta 

didik diberikan kesempatan lebih untuk praktik, yaitu melalui multimetode 

dan multimedia.  

Dengan demikian bermacam metode ,media, dan bahan ajar dapat 

menimbulkan peserta didik yang aktif dalam berinteraksi dengan 

mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. 

Adanya Multimedia dan Multimetode tentunya mampu membantu peserta 

didik untuk belajar lebih efektif, sebab peserta didik dilibatkan langsung 

dalam pembuatan pengalaman melalui praktik. 

Lembar kegiatan peserta didik (student work sheet) adalah lembaran 

yang berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar 
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kegiatan dapat berisikan langkah-langkah maupun petunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas yang diberikan kepada peserta didik 

dalam bentuk lembar kegiatan haruslah jelas kompetensi dasar yang ingin 

dicapai, Majid (2007:176). Selain itu menurut (Arikunto, 2013:50) tidak 

semua peserta didik dapat menerima pembelajaran atau materi yang 

diberikan oleh guru dengan lancar. 

Kesimpulannya adalah lembar kegiatan peserta didik pada umumnya 

berbentuk lembaran yang berisikan tugas, kegiatan, dan langkah-langkah 

dan memiliki kompetensi dasar yang jelas yang ingin dicapai, dengan tujuan 

untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaram 

secara sistematis. Adanya lembar kegiatan peserta didik dirasa dapat 

membantu kegiatan belajar mengajar bagi guru serta peserta didik. Lembar 

kegiatan peserta didik yang berisikan materi dan instruksi untuk peserta 

didik supaya dapat membangun pengetahuannya dengan teknik menggali 

informasi melalui pengalaman. Lembar kegiatan peserta didik juga harus 

sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai bersama, supaya tujuan 

lebih terarah dan penggunaannya dapat lebih bermanfaat. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 
NO JUDUL DAN 

PENULIS 

PERBEDAAN PERSAMAAN KELEBIHAN 

LKPD IT 

1. Deviyanti Pangestu 

(2017) “Pengembangan 

LKS Berbasis Dicovery 

Learning pada 

Pembelajaran Tematik 

Peserta didik Kelas IV 

Sekolah Dasar” 

Lembar kegiatan peserta 

didik berbentuk pada 

umumnya. 

Mengembangkan 

lembar kegiatan 

peserta didik pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Bentuk lembar 

kegiatan peserta 

didik lebih 

modern. 
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2. Erah Siti Sarah (2012) 

“Pengembangan Bahan 

Ajar Noncetak Berbasis 

EBOOK dengan 

Aplikasi Adobe 

Captivate 3.0 untuk 

Kelas VIII SMPN 1 

Cilimus” 

Berbentuk Adobe 

Captivate, sedangkan 

LKPD berbasis IT 

berbentuk program 

aplikasi komputer. 

Mengembangkan 

bahan ajar berupa 

multimedia, atau 

memanfaatkan 

program komputer. 

Tidak harus ada 

aplikasi Adobe, 

sehingga dapat 

langsung di 

buka tanpa 

menginstal 

aplikasi tertentu. 

3. Elah Nurlaelah (2009) 

“Pengembangan Bahan 

Ajar Struktur Aljabar 

yang Berbasis Program 

Komputer dan Tugas 

Resitasi untuk 

Meningkatkan 

Kreativitas dan Daya 

Matematik Mahapeserta 

didik. 

Diperuntukan 

Mahapeserta didik, 

sedangkan LKPD 

berbasis IT dibuat untuk 

peserta didik sekolah 

dasar. Serta materi yang 

digunakan pada peneliti 

terdahulu hanya berupa 

satu materi, sedangkan 

pada LKPD berbasis IT 

adalah materi Tematik. 

Bahan ajar berupa 

program komputer. 

Menggabungkan 

antara tugas dengan 

bahan ajar, 

sehingga dapat 

memotivasi peserta 

didik dalam 

pengerjaan tugas 

atau latihan soal. 

Materi lebih 

dari 1 mata 

pelajaran. 

4. Eko Nursulistyo, dkk 

(2018) “Lembar 

Kegiatan Peserta didik 

Berbasis Keunggulan 

Teknologi dan Dijiwai 

Nilai Islam Mata 

Pelajaran Fisika SMA 

Kelas X” 

Sample nya adalah 

peserta didik sekolah 

menengah atas, 

sedangkan pada LKPD 

berbasis IT adalah untuk 

peserta didik sekolah 

dasar. 

Memiliki latar 

belakang yang sama 

yaitu, belum adanya 

pemanfaatan 

teknologi sebagai 

bahan ajar. 

Bahan ajar pada 

penelitian 

LKPD berbasis 

IT lebih 

spesifik, yaitu 

bahan ajar 

berupa lembar 

kerja yang 

disesuaikan 

dengan 

komponen 

LKPD. 

5. Syamsurizal, dkk (2015) 

“Pengembangan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) Non 

Eksperimen untuk 

Materi Kesetimbangan 

Kimia Kelas XI IPA 

SMAN 8 Muaro Jambi” 

Lembar kegiatan peserta 

didik berupa lembar 

kerja pada umumnya. 

Subjek penelitian adalah 

peserta didik pada 

sekolah menengah atas. 

Sama 

mengembangkan 

lembar kegiatan 

peserta didik 

dengan metode 

pengembangan 

ADDIE. 

Lembar 

kegiatan peserta 

didik berbasis 

IT 

memanfaatkan 

teknologi 

modern berupa 

aplikasi 

komputer. 

 

  

Lanjutan Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 
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C. Kerangka Pikir

 

 

A 
•Melaksanakan Analisis Kebutuhan. 

D 
•Melakukan Desain Perancanaan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT.

D 
•Melakukan Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis IT.

I 
•Uji Coba di Kelas 3 SDI Mohammad Hatta Malang (Jl. Flamboyan No.30,
Lowokwaru, Kota Malang) pada tanggal 27 & 28 Februari 2019.

E 
•Mengevaluasi setiap tahapan dimulai dari analisis, desain, pengembangan dan
implementasi, dengan tujuan supaya produk yang dihasilkan dapat lebih
optimal.

Kondisi Lapangan 

Metode pembelajaran berupa ceramah, 

bahan ajar berupa buku tambahan 

BUPENA, belum menggunakan LKPD 

secara khusus. 

Kondisi Ideal 

Pemahaman konsep yang diperoleh dengan cara 

mengkontruksi pemahaman, lebih baik 

dibandingkan dengan pemahaman yang diperoleh 

secara informatoif pada kegiatan ceramah, 

(Asmawati, 2015:3) 

Perlunya Lembar Kegiatan Peserta Didik yang Inovatif Sesuai 

dengan Kebutuhan Cara Belajar Pesrta Didik yang Beragam 

Model ADDIE 

Hasil Produk 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS IT 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 




