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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model implementasi 

kurikulum 2013 dimana pembelajaran ini dikemas menjadi satu antara materi 

kimia, fisika dan biologi. Pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mencari, 

menggali, dan menemukan konsep serta prinsip yang dipelajari secara holistik, 

bermakna, dan aktif (Puskur, 2008). Pembelajaran kurikulum 2013 menerapkan 

pendekatan ilmiah (scientific approach) pada semua mata pelajaran termasuk salah 

satunya IPA Terpadu (Kemendikbud, 2013). Oleh karena itu kondisi pembelajaran 

yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari 

informasi dari berbagai sumber atau melalui observasi (Fadlilah, 2014). 

Permasalahan dalam kurikulum 2013 ini guru memegang peran penting 

dalam pelaksanaannya, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi 

diantaranya kualitas belajar siswa dan sarana pendidikan serta perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat ini. Maka dari itu siswa perlu memiliki 

kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Kemampuan ini 

membutuhkan pemikiran logis, analisis, sistematis, kreatif serta berkemampuan 

bekerja sama. Sikdisnas (2012) menyatakan sedikitnya ada dua faktor besar dalam 

keberhasilan kurikulum 2013. Faktor penentu pertama yaitu kesesuaian 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku  

teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur, 

yaitu: 1) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang 

mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum. 2) penguatan peran pemerintah 

dalam pembinaan dan pengawasan, dan 3) penguatan manajemen dan budaya 

sekolah. 
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Buku merupakan salah satu bahan ajar yang penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Tersedianya buku yang berkualitas akan mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran. Buku ajar bisa berpengaruh kuat dalam memberikan 

pengalaman belajar siswa. Buku sebagai salah satu sumber dan media dalam 

belajar turut menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Buku ajar juga bisa 

menjadi alternative sarana belajar siswa sebagai pedoman pembelajaran. 

Sumber belajar digunakan guru untuk memberi bantuan kepada peserta 

didik untuk melakukan eksplorasi dalam bentuk mengamati (observing), 

menghubung- hubungkan fenomena (associating), menanya atau merumuskan 

masalah (questioning), dan melakukan percobaan (experimenting) atau 

pengamatan lanjutan (Kemendikbud, 2014). Melalui sumber belajar, proses 

pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan, misalnya siswa memiliki 

keterkaitan terhadap warna maka dapat memberikan warna yang menarik 

(Susilana, 2009). 

Arsyad (2002) menyatakan bahwa diperlukan sumber belajar yang 

menjadikan proses pembelajaran lebih terarah yaitu LKS (Lembar Kerja Siswa). 

LKS merupakan lembar kerja bagi siswa yang digunakan dalam kegiatan 

intrakurikuler maupun kokurikuler dan dapat dilaksanakan secara eksperimen 

maupun non eksperimen untuk membantu pemahaman konsep terhadap materi 

yang diajarkan.  

Menurut Suyanto (2011) di sekolah beredar banyak sekali LKS. LKS 

tersebut umumnya berisi latihan soal atau review dari bahan ajar setiap topik. 

Bentuknya berupa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan evaluation sheet atau 

lembar penilaian. LKS semacam itu tidak melatih siswa melakukan proses 

penyelidikan (inquiry), sebaliknya hanya berupa drill latihan soal. 

Penelitian lain yang berkaitan dengan LKS menunjukkan bahwa LKS yang 

digunakan pada umumnya belum relevan dengan ketentuan – ketentuan yang 

terdapat dalam kurikulum, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

tercantum, kurang mengembangkan keterampilan sains dan kurang 
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mengembangkan kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah 

(Nurohmayani, 2009) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA kelas VII di 

sekolah SMP Al-Irsyad tahun 2015, juga menyatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran masih menggunakan LKS sebagai bahan ajar pelengkap buku siswa 

kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan dalam penerapan pembelajaran IPA terpadu 

SMP masih mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut mencakup 

pelaksanaan pembelajaran dan ketersedian bahan ajar IPA yang memuat tema 

dengan kajian fisika, kimia dan biologi.  Lembar kerja siswa digunakan sebagai 

sumber belajar untuk pengayaan materi pembelajaran IPA serta sebagai lembar 

penuntun praktikum. Akan tetapi LKS yang digunakan belum sesuai dengan 

kurikulum yang digunakan. Lembar Kerja Siswa belum sepenuhnya menyentuh 

tiga ranah yaitu ranah sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan 

(knowledge). Menurut (Widjajanti : 2008) syarat LKS yang baik adalah memiliki 

tiga kriteria yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. 

Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Muji Listyawati (2012) 

tentang pengembangan perangkat pembelajaran IPA Terpadu di SMP berupa LKS, 

diperoleh kesimpulan pembelajaran dengan menggunakan perangkat IPA Terpadu 

yang telah dikembangkan sama efektifnya dengan pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat lama. Akan tetapi di sisi lain terjadi peningkatan yang 

sangat tinggi pada pengembangan kemampuan siswa dan terhadap aspek 

kecepatan pemahaman siswa terhadap pelajaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Setiawan (2013) tentang 

pengembangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis pendekatan inkuiri juga 

menyimpulkan bahwa hasil pengembangan LKS dapat memberikan alternatif 

strategi pembelajaran yang inovatif, konstruktif, dan berpusat pada siswa, dengan 

memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, perlunya mewujudkan 

ketersediaan LKS yang merupakan salah satu sumber belajar yang melatih siswa 
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untuk bekerja secara ilmiah dan mengembangkan kemampuan berfikir serta 

keterampilan siswa. Dengan mengembangkan LKS  IPA untuk SMP kelas VII 

semester 2, harapannya dapat memperkaya sumber atau bahan belajar IPA yang 

sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dibatasi agar memberikan 

arah yang spesifik, yaitu: 

1. Bahan ajar yang dikembangkan berupa LKS IPA untuk kelas VII semester 2 

pada bab Energi dan Suhu dan Perubahannya. 

2. Uji LKS IPA yang dikembangkan dilakukan secara uji ahli (dosen biologi dan 

guru IPA). 

3. LKS hasil pengembangan tidak diujicobakan pada peserta didik di sekolah 

secara luas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu 

“Bagaimana hasil pengembangan LKS IPA SMP untuk kelas VII semester 2 

berdasarkan kurikulum 2013 setelah dilakukan uji ahli?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hasil pengembangan LKS IPA kelas VII semester 2 berdasarkan  

kurikulum 2013 setelah dilakukan uji ahli. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan pembelajaran IPA, terutama pada pengayaan sumber 

atau bahan belajar  IPA. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa, dapat menjadi sumber atau bahan belajar pendamping 

bagi siswa untuk bekerja secara ilmiah dan mengembangkan kemampuan 

berfikir serta keterampilan siswa . 

b. Manfaat bagi guru, bersama guru IPA lain, hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk memberi materi pembelajaran dengan lembar 

kerja siswa yang  dikembangkan. 

c. Manfaat bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang kreativitas 

penyusunan dan pengembangan sumber belajar, khususnya pada Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk berupa perangkat pembelajaran IPA dengan pendekatan saintific 

mempunyai spesifikasi adalah:  

“ Merupakan perangkat pembelajaran IPA berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang ditujukan untuk siswa SMP/MTs kelas VII semester 2 pada bab Energi dan 

Suhu dan Perubahannya.” 

 

G. Definisi Istilah 

1. Penelitian Pengembangan merupakan  penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 
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2. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan lembaran yang berisikan pedoman 

bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Lembaran ini 

berisi petunjuk, tuntunan pertanyaan dan pengertian agar siswa dapat 

memperluas serta memperdalam pemahamannya terhadap materi yang 

dipelajari. 

3. IPA Terpadu merupakan  merupakan pembelajaran IPA dengan situasi lebih 

alami dan situasi dunia nyata, serta mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara cabang IPA yaitu fisika, kimia, dan biologi. 

4. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter, yang 

mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana 

peserta didik dituntut untuk paham materi, aktif dalam proses berdiskusi, 

presentasi, memiliki sopan santun, dan sikap disiplin yang tinggi. 

  


