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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terori 

1. Bahan Ajar  

Bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau materi pelajaran yang 

disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar bersifat sistematis artinya disusun secara urut sehingga 

memudahkan siswa belajar. Di samping itu bahan ajar juga bersifat unik 

dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran 

tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu, dan spesifik artinya isi 

bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi 

tertentu dari sasaran tertentu (Sungkono : 2003). 

Dalam kegiatan pembelajaran bahan ajar sangat penting artinya bagi 

guru dan siswa. Guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajarannya jika tanpa disertai bahan ajar yang lengkap. 

Begitu pula bagi siswa, tanpa adanya bahan ajar siswa akan mengalami 

kesulitan dalam belajarnya. Hal tersebut diperparah lagi jika guru  dalam 

menjelaskan materi pembelajarannya cepat dan kurang jelas. Oleh karena 

itu bahan ajar merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan 

sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Bahan ajar dalam pembelajaran tematik berupa buku guru dan buku 

siswa (Depdiknas 2008 : 6). Dalam panduan penyusunan bahan aja 

disebutkan bahwa sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain: 1) 

Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru). 2) Kompetensi yang akan dicapai. 

3) Content atau isi materi pembelajaran. 4) Informasi pendukung. 5) 

Latihan-latihan. 6) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK). 7) 

Evaluasi. Dan 8) Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Pada 

penelitian ini peneliti mengembangkan salah satu komponen dari bahan aja 

yaitu lembar kerja yang akan di kembangkan menggunakan scrapbook.  

2. Pembelajaran Tematik 

Menurut Sanjaya (2010:13), pembelajaran sebagai suatu proses 

belajar seseorang yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yakni 

aspek produk dan aspek proses. Aspek proses yaitu proses dimana seorang 

guru dari menyampaikan sebuah materi hingga memberikan beberapa soal 

latihan dan ujian, di dalam sebuah pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kebutuhan belajar pada siswa dan disesuaikan juga dengan karakteristik 

siswa, sehingga pembelajaran yang diajarkan akan mudah diterima oleh 

siswa tersebut. Sedangkan pada aspek produk adalah hasil belajar siswa 

yang didapatkan selama proses pembelajaran, apakah siswa menerima 

pembelajaran dengan mudah dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan 

kriteria penilaian. Kebijakan yang sekarang diterapkan dalam pembelajaran 

adalah dengan menggunakan kurikulum 2013 dan biasa dikenal sebagai 

pembelajaran tematik. 



14 

 

 
 

Sedangkan pembelajaran tematik menurut Majid (2014:80) yaitu 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang berbeda dan bermanfaat untuk siswa dalam 

mengenal lingkungan sekitarnya. Tema adalah gagasan pokok atau pokok 

pikiran yang menjadi inti pembicaraan dalam materi pembelajaran. 

Pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran yang menggabungkan 

beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, dimana siswa tidak 

mempelajari mata pelajaran dengan terpisah, semua mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah sudah menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat 

dengan tema.  

Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas dapat ditarik 

kesimpulannya bahwa, pembelajaran tematik adalah pendekatan yang 

terdapat di dalam pembelajaran dengan memadukan beberapa mata 

pelajaran dengan menggunakan tema. Pembelajaran tematik ini juga dapat 

memberikan pengalaman yang berharga dan mempunyai makna bagi siswa.  

Pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik sebagaimana 

dijelaskan oleh Majid (2014:89-90) diantaranya yaitu: 1) berpusat pada 

siswa, hal ini disesuaikan dengan pendekatan belajar yang modern dan 

lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedang guru 

berperan lebih sebagai fasilitator; 2) memberikan pengalaman langsung, 

yang artinya pembelajaran tematik yang dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa dalam hal-hal yang konkret atau nyata melalui tema 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; 3) pemisahan mata pelajaran 

yang tidak begitu jelas karena pembelajaran difokuskan kepada tema-tema 
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yang lebih dekat; 4) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, 

pembelajaran tematik yang menyajikan suatu konsep dan menjadikan siswa 

mampu memahami konsep tersebut untuk membantu memecahkan masalah 

di dalam kehidupan sehari-hari; 5) bersifat fleksibel, artinya guru dapat 

mengaitkan beberapa materi dalam kehidupan sehari-hari dengan 

lingkungan dimana guru dan siswa berada; 6) menggunakan prinsip belajar 

seperti belajar sambil bermain sehingga membuat pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan. 

Permendikbud No. 57 Tahun 2014 mengartikan pembelajaran 

tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik Pembelajaran 

terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai 

gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran 

maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran tematik memberi 

penekanan pada pemilihan suatu tema yang spesifik yang sesuai dengan 

materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang 

memadukan berbagai informasi (Permendikbud No. 57 Tahun 2014). 

Jadi menurut permendikbud No 57 tahun 2014 bahwa pembelajaran 

tematik yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai mata pelajaran 

dan menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap dan 

nilai, pembelajaran tematik ini di bedakan dalam bentuk tema yaitu dalam 

kebanyakan dalam 1 tahun atau 2 semester dibagi menjadi 8 tema jadi 

dalam 1 semester ada 4 tema. Dalam 1 tema itu masih dibagi menjadi 6 
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pembelajaran, pada 1 pembelajaran membahas 3 mata pelajaran pada satu 

mata pelajaran memiliki 2 kompetensi dasar yaitu 1 pengetahuan dan 

keterampilan. 

Pada penelitian ini peneliti meneliti pada kelas 4 tema 5  

pembelajaran 1 yaitu terdapat 3 mata pelajaran bahasa indonesia,  dan 

ilmu pengetahuan sosial. Pada mata pelajaran tersebut yaitu terdapat 

beberapa materi yang saling berkaitan dan menjadi satu pembelajaran yaitu 

pembelajaran 1, pada pembelajaran bahasa indonesia membahas tentang 

teks nonfiksi, untuk mata pelajaran  membahas materi tentang sifat-sifat 

caha dan keterkaitanya dengan indra penglihatan sedangkan untuk mata 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial membahas materi tentang kerajaan 

hindu, budha dan islam di lingkungan dan pahlawan-pahlawan. 

3. Kajian Kurikulum 2013 Tema Pahlawanku Subtema Perjuangan Para 

Pahlawan 

Kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 merupakan pembelajaran 

tematik terpadu yang menggunakan pendekatan scientific dengan 

menggunakan tema-tema dalam pembelajarannya. di kelas IV, pada tema 

yang akan dipelajari. Untuk materi ini terdapat pada semester 2.  

Peneliti menggunakan tema 5 Pahlawanku Subtema 1 perjuangan 

para pahlawan Pembelajaran 1 untuk mata pelajaran yang meliputi Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan PPKn. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran maka siswa diharapkan mampu mencapai standar 

kompetensi kurikulum 2013. Subtema perjuangan para pahlawan. 
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4. KI, KD Subtema Perjuangan para pahlawan adalah sebagai berikut: 

 Tabel 2.1 Kompetensi Inti 

KOMPETENSI INTI 

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangga 

3 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda 

yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

 Tabel 2.2 Kompetensi Dasar 

NO 
MUATAN MATA 

PELAJARAN 
KOMPETENSI DASAR 

1 Bahasa Indonesia 3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan 

yang baru diketahui dari teks nonfiksi. 

4.8 
Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan 

lama dengan pengetahuan baru secara tertulis 

dengan bahasa sendiri. 

2 IPS 3.1 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha 

dan/atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta 

pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu 

dan/atau Buddha dan/atau Islam  di lingkungan 

daerah setempat, serta pengaruhnya pada 

kehidupan masyarakat  masa kini. 
3 PPKn 3.8 Memahami hubungan simbol dengan makna sila-

sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4.8 Menceritakan hubungan simbol dengan makna sila-

sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

5. Materi Tema 5 “Pahlawanku”  “Perjuangan para pahlawan” 

Pembelajaran 1 

a. Mata Pelajaran Bahasa indonesia 
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Pengertian Teks Nonfiksi 

Teks Non fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam 

bentuk cerita nyata. Atau, cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan. 

Nonfiksi dibagi menjadi 2 : Nonfiksi Murni : adalah buku yang berisi 

pengembangan berdasarkan data – data yang otentik, Nonfiksi Kreatif : 

berawal dari data yang otentik kemudian pengembangannya berdasarkan 

imajinasiyang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa 

Adapun jenis-jenis karangan non fiksi adalah sebagai berikut: 

Artikel Jurnalistik, Cerita, Artikel Ilmiah, Biografi 

Berikut Teks Nonfiksi 

Raja Purnawarman, Panji Segala Raja 

 

 
Gambar 2.1 Kerajaan Tarumanegara 

 

Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 M. 

Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun 

saluran air dan memberantas perompak. 

 

Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki 

aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki 

dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. 

Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga 

menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau 

 

Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara 

untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan Barat dan Utara kerajaan. 

Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi 

aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. 
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Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, 

telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti 

Ciaruteun. 

 

Raja purnawarman memiliki sifat seperti di jelaskan diatas yaitu dimana dia sangan 

memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, oleh karena itu dia memperbaiki aliran 

sungai agar masyarakatnya dapat mengkonsumsi air tersebut dan juga air bersih. Dari 

situ raja purnawarman memiliki sifat pancasila yaitu pada sila ke empat kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 

Dimana raja purnawarman memiliki sifat kerakyatan danjuga bijaksana dalam 

memimpin kerajaan.   

 

b. Mata pelajaran IPS 

Kerajaan hindu tertua berikutnya adalah Tarumanagara. Saptika 

(2011:5) berpendapat Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah 

sebuah kerajaan yang pernah berkuasa diwilayah barat pulau Jawa pada 

abad ke-4 hingga abad ke-7 M. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan hindu 

yang terletak di sebelah barat pulau Jawa yang diperkirakan beridiri dari 

abad ke-4 sampai abad ke-7 M. Tarumanegara merupakan kerajaan 

tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerajaan tarumanegara dan raja purnawarman 
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Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan 

Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda 

bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah 

menginspirasi bangsa Indonesia. 

 
Gambar 2.3 Peninggalan kerajaan hindu budha 

Salah satu perjuangan raja purnawarman 

Perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. 

Raja Purnawarman mempunyai jasa-jasa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air sumber air yang dapat 

menghidupi rakyatnya. 

        

c. Mata pelajaran PPKn 

Makna dan Simbul Pancasila 

Agar lebih memahami apa arti lambang pancasila tersebut, dibawah ini terdapat 

penjelasan mengenai makna dan simbol pancasila. 

1. Arti Simbol Pancasila, Sila ke 1 

 
Gambar 2.4 Simbol Pancasila Bintang 

Bintang, Lambang Sila ke 1 

Bunyi Sila ke 1 Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol pancasila 

sila pertama ini digambarkan sebagai Bintang yang memiliki lima sudut. 

Gambar bintang pada simbol Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah 

cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat 

manusia. Lambang Pancasila berbentuk Bintang ini juga diartikan sebagai suatu 

cahaya yang menerangi Dasar Negara yang lima (Pembukaan UUD tahun 1945 

alinea 4), Sifat Negara yang lima (Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 2), dan 

tujuan Negara yang lima (Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4). 
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Warna hitam pada latar belakang Bintang tersebut melambangkan warna alam. 

Warna latar belakang tersebut juga dapat dimaknai bahwa berkat rahmat Allah 

merupakan sumber segala yang ada di dunia ini. 

2. Makna Simbol Pancasila, Sila ke 2 

 
Gambar 2.5 Simbol Pancasila Mata Rantai 

Mata Rantai, Lambang Sila ke 2 

Bunyi Sila ke 2 Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Simbol 

Pancasila sila kedua ini digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran 

dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. 

Mata rantai berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata 

rantai berbentuk bulat melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling 

berkaitan pada simbol tersebut melambangkan hubungan setiap manusia, dimana 

laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi 

kuat seperti rantai. 

Dengan kata lain, makna lambang Pancasila ini adalah hubungan antar individu di 

masyarakat Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan secara 

adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih 

kuat. 

3. Arti Lambang Pancasila, Sila ke 3 

 
Gambar 2.6 Simbol Pancasila Pohon Beringin 

Pohon Beringin, Lambang Sila ke 3 

Bunyi Sila ke 3 Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol Pancasila sila ke 3 

ini digambarkan dengan Pohon Beringin yang memiliki akar dan sulur. 

Lambang Pohon Beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan 

tempat berteduh/ berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan 

nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. 

Sulur dan akar pada gambar Pohon Beringin tersebut adalah lembang dari 

keberagaman suku bangsa di Indonesia. Dengan kata lain, arti simbol Pancasila sila 

ke 3 adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung 

di bawah Pancasila. 

4. Arti Lambang Pancasila, Sila ke 4 
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Gambar 2.7 Simbol Pancasila Kepala Banteng 

Kepala Banteng, Lambang Sila ke 4 

Bunyi Sila ke 4 Pancasila adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ke 4 ini 

dilambangkan dengan gambar Kepala Banteng. 

Banteng dikenal sebagai mahluk yang berjiwa sosial dan suka berkumpul dengan 

sesamanya sehingga kelompok Banteng menjadi semakin kuat dan dapat terhindar 

dari terkaman hewan pemangsa. 

Simbol Kepala Banteng pada sila ke 4 Pancasila memiliki makna bahwa rakyat 

Indonesia merupakan mahluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah 

untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, segala 

keputusan yang diambil adalah hasil musyawaran dan mufakat bersama. 

5. Arti Lambang Pancasila, Sila ke 5 

 
Gambar 2.8 Simbol Pancasila Padi dan Kapas 

Padi dan Kapas, Lambang Sila ke 5 

Bunyi Sila ke 5 Pancasila adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. Sila ke 5 ini dilambangkan dengan gambar Padi dan Kapas. 

Simbol Padi dan Kapas pada sila ke 5 melambangkan kebutuhan dasar semua 

manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan 

pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama 

agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Hal inilah yang menjadi cita-cita 

pada sila ke 5 Pancasila tersebut. 

  

6. Lembar kerja 

Lembar kerja merupakan salah satu bahan ajar yang penting untuk 

tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Lembar kerja siswa (LKS) 

yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa 
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diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri (Diyah 

2013: 58). Dalam Depdiknas (2008: 12) “Lembar Kerja (student 

worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas“. Dari pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa lembar kerja tidak hanya berisikan soal-soal yang 

menuntut siswa untuk menjawabnya tetapi juga berisi konsep-konsep. 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari lembar kerja, diperlukan 

persiapan yang matang dalam perencanaan materi (isi) dan tampilan 

(desain). Materi lembar kerja harus diturunkan dari tujuan instruksional. 

Sedangkan desain dikembangkan untuk memudahkan siswa berinteraksi 

dengan materi yang diberikan (Ayu ramadani : 2012). 

Oleh karena itu peneliti mengembangkan media ini menggunakan  

scrapbook, scrapbook disini berperan sebagai media untuk mendukung 

lembar kerja, jadi seperti pendapat diatas bahwa lembar kerja diperlukan 

perancangan yang sangat matang mulai dari isi sampai tampilan (desain). 

Pada tampilan ini menggunakan media scrapbook yang akan 

dikembangkan untuk mendukung lembar kerja menggunakan media 

scrapbook tersebut. 

Fungsi bahan ajar menurut Prastowo (2011: 205) yaitu:  

1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidikan, namun 

lebih mengaktifkan peserta didik.  

2. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan.  
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3. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.  

4. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.  

Dari fungsi diatas menurut prastowo (2011:205) bahwa lembar kerja 

menjadi salah satu bahan ajar jadi juga memiliki fungsi seperti diatas 

menggunakan media scrapbook memiliki fungsi yaitu sebagai Lembar 

kerja untuk meminimalkan peran pendidikan, dan juga untuk berlatih dari 

apa yang sudah di pelajari. Juga untuk mengukur tingkat siswa memahami 

materi yang sudah dipelajari. 

7. Media Scrapbook 

Scrapbook merupakan media berupa tempelan gambar atau hiasan 

lain yang diaplikasikan di atas kertas, seperti yang dijelaskan disuatu situs 

sprachforum, pada tahun 2013 “Das wort Scrabooking Kommt wom 

englischen,, Scrap”, welches Schipsel, Stuckchen bedeutet. In Scrapbook 

werden diede Schnipsel und papierstucke als stucke der Lebensgeschichte 

eingeklebt und gesammenlt.” Yang dimaksud pernyataan di atas yaitu asal 

kata Scrapbooking dari bahsa Inggris yang berarti potongan-potongan dan 

serpihan kertas yang dikumpulkan dan ditempelkan untuk menceritakan 

sesuatu (permatasari lia 2017 : 24). 

Peneliti menggunakan scrapbook ini untuk mendukung lembar kerja 

yaitu dengan cara peneliti mengembangkan Lembar kerja menggunakan 

media scrapbook. 

Langkah-langkah penggunaan Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook sebagai berikut : 

1. Peneliti membagi siswa menjadi 5 kelompok dalam 1 kelas. 



25 

 

 
 

2. Peneliti menyiapkan Lembar kerja menggunakan media scrapbook. 

3. Peneliti membagikan Lembar kerja menggunakan media scrapbook 

kepada masing-masing  kelompok.  

4. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam lembar kerja 

menggunakan media scrapbook tersebut. Dengan teliti dan benar. 

Manfaat lembar kerja menggunakan media scrapbook ini memiliki 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Sebagai lembar kerja menggunakan media scrapbook yang mampu 

menarik perhatian peserta didik agar menambah semangat dalam 

mengerjakan lembar kerja menggunakan media scrapbook. 

2. Menciptakan hal yang baru dalam lembar kerja menggunakan media 

scrapbook sehingga mampu membuat siswa menjadi semangat dalam 

mengerjakan lembar kerja menggunakan media scrapbook. 

3. Pembelajaran menjadi lebih efektif dengan siswa diberikan Lembar 

kerja menggunakan media scrapbook. 

8. Efektivitas pembelajaran 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya adalah pengaruh, akibat, 

atau membawa hasil. Efektivitas dapat digunakan dalam pembelajaran, 

artinya pembelajaran akan efektif jika mampu memberikan pengetahuan 

atau pengalaman baru kepada siswa. Untuk mengetahui efektivitas lembar 

kerja dapat diketahui dengan melakukan analisis data dari prestasi hasil 

pretest dan posttest siswa dengan tidak menggunakan dan menggunakan 

produk lembar kerja menggunakan media scrapbook. Suatu usaha 
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dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya, sedangkan 

efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan. Kegiatan uji 

efektivitas ini dilakukan menggunakan rancangan one group pretest-

postest design, (Agus triyono, 2017:36). Adapun rancangannya adalah 

sebagai berikut : 

 

Keterangan  :  

Variabel terkait  : Hasil belajar siswa  

 O1  : Skor Pretest 

 O2  : Skor Postest 

 X  : perlakuan yang diberikan (Treatment) 

 

9. Teori Penelitian Pengembangan 

Penelitian dan model pengembangan saat ini yang dapat digunakan 

dalam pengembangan cukup beragam. Salah satu model ADDIE (Analyze, 

Design, Development, Implementation, Evaluation). (I made dkk, 2014 : 

41). Penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk, metode 

dan media. Model ADDIE merupakan salah satu model desain. 

Adapun penelitian yang saya gunakan pada pengembangan Lembar 

kerja menggunakan media scrapbook dengan model pengembangan 

ADDIE. Model pengembangan ini memiliki 5 lima langkah yaitu: (Dr. I 

Made Tageh dkk, 2014 : 42). 

1. Analisis (Analyze) merupakan kegiatan analisis kompetensi, 

melakukan analisis karakteristik, analisis kesesuaian materi dengan 

tuntutan kompetensi. 

O1   X O2 
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2. Perancangan (Design) tahap perancangan dilakukan dengan kerangka 

acuan yaitu untuk siap pembelajaran itu dirancang? kemampuan apa 

yang anda inginkan untuk di pelajari dengan baik, bagaimana 

menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai. 

3. Pengembangan (development) kegiatan pengembangan yang pada 

intinya adalah kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain kedalam 

bentuk fisik sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype poduk 

pengembangan segala hal yang telah dilakukan pada tahap 

perancangan, yakni pemilihan materi, sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan tuntutan kompetensi, strategi pembelajaran yang 

diterapkan dan bentuk serta metode assessment dan evaluasi yang 

digunakan diwujudkan dalam bentuk prototype. 

4. Implementasi (Implementation) hasil pengembangan di terapkan dalam 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya  teradap kualitas 

pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi 

pembelajaran. Produk pengembangan perlu diujikan secara riil di 

lapangan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat keefektifan, 

kemenarikan dan efisiensi pembelajaran. 

5. Evaluasi (evaluasi) Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi yang 

meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang 

digunakan untuk penyempurnaan dan evaluasi sumatif dilakukan pada 

akhir program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar 

peserta didik dan kualitas pembelajaran secara luas. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa peneliti yang terdahulu yang menerapkan media 

scrapbook pada pembelajaran, penelitian yang harus dilaksanakan oleh peneliti 

harus memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi peneliti 

juga harus tetap mengembangkan sendiri sesuai apa yang ingin di teliti, berikut 

ini perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang. 

Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu 

No  Judul penelitian 

terdahulu  

Hasil penelitian Persamaan dan 

perbedaan   

1 Tri Ajeng Rahmawati 

(2018) dengan judul 

“Peningkatan Hasil 

Belajar Materi Bangun 

Ruang Melalui Media 

Scrapbook Pada Kelas 1 

di SDN Sumber Sekar 2 

Kabupaten Malang” 

hasil belajar siswa materi 

bangun ruang pada kelas 1 

menggunakan media 

scrapbook . Hasil belajar siswa 

diukur dengan melaukan tes 

evaluasi berupa tes tulis di 

setiap akhir siklus. Dari hasil 

tes tulis tersebut diperoleh hasil 

rata-rata siswa meningkat 10 % 

dari rata-rata pre tes awal 65 

menjadi 75 pada siklus I. 

Persamaan : 

- Sama-sama 

meneliti tentang 

media 

scrapbook. 

- Objek penelitian 

sama yaitu 

dilakukan pada 

sekolah dasar. 

- Sama-sama 

menerapkan 

media 2 Dimensi 

Perbedaan : 

- Pada mata 

pelajaran nya 

berbeda. 

- Dapat di 

terapkan pada 

materi bangun 

datar. 

2 Atik Luki Susanti 

(2018) dengan judul 

“Pengembangan Media 

Scrapbook dalam 

Meningkatkan 

Komunikasi Matematis 

Siswa. 

 

Hasil validasi media 

memperoleh presentase 90%, 

sedangkan validasi materi 

memperoleh presentase 

96,67%. Validasi media 

mendapat respon yang postif, 

Persamaan : 

- Menerapkan 

media 2 Dimensi 

- Sama-sama 

menggunakan 

media scrapbook  

 

Perbedaan : 

- Mata pelajaran 

matematika 

- Objek penelitian 

tingkat 

SMP/MTs 

- Materi yang 

dibahas tentang 

statistik 
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3 Dinda Melia rahmawati 

(2019)  Pengembangan 

Media Scrapbook Pada 

Mata Pelajaran IPA 

Materi Pembentukan 

Tanah Di Kelas 5 

Sekolah Dasar 

Hasil implementasikan di SD 

Negeri Girimoyo 02 

Kabupaten Malang. 

Implementasi dilakukan oleh 

seluruh siswa dan 

mendapatkan nilai evaluasi 

rata-rata 75-85 yang artinya 

diatas KKM IPA. Sehingga 

dari data tersebut disimpulkan 

bahwa media Scrapbook dapat 

menunjang pembelajaran IPA 

dan mempermudah materi 

proses pembentukan tanah 

yang telah disampaikan 

 

Persamaan : 

- Menerapkan 

media 2 Dimensi 

- Sama-sama 

menggunakan 

media scrapbook 

- Sama-sama 

diterapkan pada 

sekolah dasar 

Perbedaan : 

- Mata pelajaran 

IPA 

- Penerapan 

dilakukan pada 

kelas 5 

- Media scrapbook 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

 

 

4 Izar Alfian (2019) 

Pengembangan Media 

Scrapbook 

Pembelajaran Tematik 

Tema 6 Merawat 

Hewan Dan Tumbuhan 

Subtema 1 Hewan Di 

Sekitar Pada Kelas 2 

Sekolah Dasar 

Berdasarkan hasil presentase 

dari pengisian angket respon 

siswa diperoleh hasil 95%. 

Berdasarkan hasil tersebut 

scrapbook pembelajaran 

tematik tema 6 “Merawat 

hewan dan Tumbuhan” 

Subtema 1 “Hewan di Sekitar” 

untuk kelas 2 

Persamaan : 

- Menerapkan 

media 2 Dimensi 

- Sama-sama 

menggunakan 

media scrapbook 

- Sama-sama 

menggunakan 

pembelajaran 

tematik 

- Sama-sama 

diterapkan pada 

sekolah dasar 

Perbedaan : 

- Materi yang 

digunakan 

merawat hewan 

dan tumbuhan 

- Penerapan 

dilakukan pada 

kelas 2 

- Media scrapbook 

digunakan 

sebagai media 

pembelajaran 

-  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal : 

Guru harus dapat mengembangkan 

pembelajaran aktif, kreatif dan 

menarik maksudnya guru haus dapat 

membuat siswa tertarik atau menjadi 

semangat dalam proses pembelajaran 

dengan cara mengembangkan lembar 

kerja. 

Kondisi sekolah : 

- Pada pembelajaran guru masih 

menggunakan lembar kerja 

sesuai buku tematik 

- Tidak semua siswa antusias 

dalam pembelajaran. 

- Pembelajaran menggunakan 

acuan buku tematik. 

 

Analisis kebutuhan : 

1. Guru masih menggunakan lembar kerja sesuai buku tematik atau tugas. 

2. Siswa kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. 

3. Keterbatasan fasilitas pembelajaran. 

Pengembangan lembar kerja menggunakan media scrapbook pada tema 

pahlawanku siswa kelas IV MIN 7 Blitar 

Model pengembangan 

ADDIE 

Analysis : 

Mengumpulkan data 

atau masalah yang akan 

di teliti. 

Design : menyelesaikan 

masalah dengan cara 

mendesain produk yang 

akan di kembangkan 

Development : 

membuat produk yang 

sudah di desain atau 

direncanakan. 

Implementation : 

menerapkan desain 

yang sudah dibuat 

dalam proses 

pembelajaran. 

Evaluation : 

Evaluasi hasil produk 

pengembangan dengan 

lima tahap komponen 

ADDIE 

Hasil : 

1. Untuk mengetahui pengembangan lembar kerja kelompok menggunakan 

scrapbook pada tema 5  pembelajaran 1 pada kelas 4 

2. Untuk mengetahui efektifitas lembar kerja kelompok menggunakan 

scrapbook pada tema 5 sub tema 2 pembelajaran 1 pada kelas 4 

 

 


