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ABSTRAK 

Pratiwi, Hayyu Widya. 2016. Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS Dengan 

Pendekatan Kontekstual Pada Materi Perkembangan Teknologi Kelas IV SD. 

Tesis. Program Studi Pendidikan Dasar (PGSD). Program Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 

Pembimbing II :  Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Pendekatan Kontekstual 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas IV SDN Kalicari 02 Semarang, 

ditemukan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS. Hal ini ditunjukkan 

dengan siswa yang memperoleh nilai   KKM (KKM = 75). Yaitu siswa yang 

memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal 11 siswa dari 25 siswa (44%). 

Perbaikan dilakukan melalui pengembangan perangkat pembelajaran IPS dengan 

pendekatan kontekstual.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam pembelajaran 

IPS. Mendesain perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual, yang 

memenuhi kriteria valid, efektif dan praktis dalam penggunaannya. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkembangan teknologi. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian dan 

pengembangan yang mengacu dari model Borg & Gall meliputi: (1) studi 

pendahuluan; (2) pengembangan; (3) validasi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV SDN Kalicari 02 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

tes, observasi, angket. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. 

Penelitian ini menghasilkan perangkat berupa silabus, RPP, LKS, THB, dan 

bahan ajar. Validasi terhadap perangkat pembelajaran menyatakan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan adalah valid (skor akhir > 3,25). Rata-rata hasil 

belajar IPS siswa di kelas eksperimen sebesar 86 melampaui kriteria yang ditetapkan 

sebesar 75. Hasil belajar siswa kelas eksperimen menunjukkan nilai rata-rata 

peningkatan sebesar 0,68 dengan kategori sedang. Secara keseluruhan rata-rata 

peningkatan aktivitas siswa di kelas eksperimen dari pertemuan pertama dan terakhir 

sebesar 0,71 dengan kategori tinggi. Kepraktisan perangkat pembelajaran diperoleh 

dari rata-rata respon guru sebesar 87,50% dengan kategori sangat positif. Rata-rata 

respon siswa sebesar 87,75% dengan kategori sangat positif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengembangan perangkat pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD memenuhi 

kriteria valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV.  
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ABSTRACT 

 
Pratiwi, Hayyu Widya. 2016. The Developing of Teaching Learning Set to Social 

Science by Using Contextual Approach in Technological Development Lesson 

for The Grade IV of The Elementary School. Thesis. Elementary Education 

Program of Elementary Teacher Education (PGSD). Postgraduate Program. 

Semarang State University. Thesis Supervisor I : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, 

M.Pd. Thesis Supervisor II : Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 

Keywords: A Set of Teaching Learning Developing, Contextual Approach 

 

Based on the first observation in the grade IV of Kalicari 02 State Elementary 

School of Semarang Regency, the researcher  found a problem in Social Science 

Teaching Learning Process. That is eleven students of twenty five ones (44 %) got 

marks above or the same of  Criteria of Minimal Learning Achievement (KKM). The 

mark for Criteria of Minimal Learning Achievement is seventy five ( 75 ). Because of 

that observer solved it by revising for the set of social science teaching learning by 

using contextual approach. 

This research is a developing research. The aims of this research are to describe 

and analyze  the problems in the social science teaching learning process. It is also to 

design a set of social science teaching learning that uses contextual approach. The 

researcher means that the design  is a valid, effective, and practicable one in order to 

increase achievement of students learning result for the social science in 

Technological Development lesson. 

The research method that the researcher used is a research and developing one. It 

includes : (1) preface study; (2) developing; (3) validation. They are adapted from 

Borg & Gall model. The research subjects are the  grade IV students of Kalicari 02 

State Elementary School in Semarang regency. The techniques of data collection are 

interview, test, observation, and questionnaire. The techniques of data analysis that are 

used are analysis of quality description and the quantity one. 

This research produces syllabus, lesson plan, students worksheet, learning result 

test, and  learning materials. The validity of the teaching learning set is valid. Its final 

score is > 3,25. The average of learning achievement in social science for the students 

who are as the research subject is 86. That is above the criteria of minimal learning 

achievement. The other words that is above 75. The average mark learning 

achievement of the students as the subject research shows increasing to 0,68. That is 

medium category. The average of the students activities who are as the subject 

research for first and last research is 0,71. That is high category.  The practicality of 

the teaching learning set was got from the average of teachers responses. It is 87,50 %. 

It means it is very positive category. The average of the students responses is 87,75 %. 

It is very positive category. 

Based on the results of this research, the developing of teaching learning set by 

using contextual approach in technological development lesson for the grade IV of the 

elementary school has valid, effective, and practicable criteria to increase the learning 

achievement of the students.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD, 

untuk mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi  

(Ahmadi, 2014:10). 

Hakikatnya IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang 

berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa. Misalnya, dalam 

pembelajaran IPS materi pelajaran yang disampaikan dapat dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada di lingkungan sekitar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. Sehingga dengan memberikan pendidikan IPS 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab 

terhadap bangsa dan negaranya.  

Pendapat ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Holloway dan 

Chiodo (2009) menyatakan bahwa mengembangkan pemahaman konsep pada siswa 
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dalam pembelajaran ilmu sosial sangat penting. Hal ini bertujuan mengajarkan siswa 

untuk memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep tanggung jawab, ketekunan, 

keberanian, kesetiaan, kewarganegaraan, kesabaran, kerja sama, dan integritas. 

Sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan. 

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki 

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 

mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun yang menimpa masyarakat (Susanto, 2015:145). 

Pembelajaran IPS sangat penting bagi siswa. Hal ini disebabkan karena mata 

pelajaran IPS mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara hidup berinteraksi, 

berkomunikasi, berhubungan dengan alam sekitar dan dengan lingkungan yang 

beragam situasi dan kondisi. Dengan pembelajaran IPS, diharapkan dapat 

menghantarkan siswa untuk dapat menjawab masalah-masalah mendasar tentang 

individu dan kehidupan masyarakat berbangsa dari waktu ke waktu, dan mendidik 

siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil 

bagian secara aktif dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara yang baik. 

Pendidikan IPS di SD pada dasarnya mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu 

sosial untuk mengembangkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang  

memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan 

serta dalam kehidupan masyarakat. Michaelis (dalam Masitoh dkk, 2010:1) 
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menyatakan bahwa IPS dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dalam 

lingkungan fisik dan sosial yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Hal tersebut 

berimplikasi pada dekatnya materi pelajaran IPS pada kehidupan siswa, sehingga 

sudah semestinya pelajaran IPS dikemas dalam paket pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik agar siswa dapat mengungkapkan apa yang dilihat atau 

dialami dan menelaahnya secara benar sesuai konsep-konsep IPS. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi awal di SD 

Negeri Kalicari 02 menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran banyak ditemukan 

permasalahan yang terjadi antara lain: (1) pembelajaran IPS yang bersifat abstrak 

menyebabkan materi pembelajaran sulit dipahami oleh peserta didik; (2) 

pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered) karena guru dalam 

menyampaikan materi apa adanya berpanduan pada buku teks yang sudah ada; (3) 

pembelajaran kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan lebih 

menekankan pada hafalan; (4) siswa merasa kesulitan dalam memahami materi IPS.  

Materi IPS yang dianggap sulit oleh siswa kelas IV SD Negeri Kalicari 02 

adalah materi perkembangan teknologi. Dari data nilai mata pelajaran IPS 

menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Hasil belajar pada materi tersebut belum 

mecapai tujuan yang diharapkan yaitu belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan adalah 75. Dari data tersebut siswa yang memperoleh nilai di 

atas Kriteria Ketuntasan Minimal 11 siswa (44%), sedangkan sisanya yaitu 14 siswa 

(56%) belum tuntas. 
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Belum tuntasnya materi perkembangan teknologi disebabkan karena kegiatan 

pembelajaran IPS di kelas IV kurang mengaktifkan dan melibatkan interaksi siswa 

dalam pembelajaran. Sehingga siswa cepat merasa bosan. Hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas siswa selama mengikuti pelajaran yang berlangsung dikelas. Umumnya para 

siswa hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru semata. Kadang kala 

tidak jarang ditemukan diantara siswa yang membuat keributan ketika jam belajar 

berlangsung.  

Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan untuk menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa secara utuh, 

sehingga siswa tidak hanya dijadikan sebagai pendengar setia atau memperhatikan 

penjelasan dari guru saja, namun siswa diajak untuk bisa mengeluarkan pendapat. 

Dengan demikian perlu upaya agar dapat mengubah kondisi pembelajaran tersebut, 

untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran tidak terlepas dari perangkat pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran dikelas. Perangkat pembelajaran merupakan sesuatu 

sangat penting yang harus dibuat serta harus diperhatikan oleh guru, karena perangkat 

pembelajaran berperan penting untuk kesuksesan proses pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran merupakan persiapan guru sebelum melakukan  proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 Kenyataannya selama ini perangkat pembelajaran IPS kelas IV yang 

digunakan guru kurang bervariasi dan masih konvensional. Di samping itu belum 
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tersedianya perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi 

perkembangan teknologi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, perlu dikembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran inovatif.  

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran lebih mengarah pada pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Salah satu pembelajaran inovatif yaitu pendekatan 

kontekstual. Dengan pendekatan kontekstual diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, mengaktifkan siswa dan dapat membantu siswa untuk lebih mudah 

memahami materi pelajaran dengan menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-

hari.  

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya secara teoritis dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Amri, 2012:25). Hal tersebut sesuai 

dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa tingkat perkembangan intelektual anak 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Anak belum dapat menghadapi 

masalah yang bersifat abstrak (Dahar, 2011:138). Oleh karena itu pemaduan materi 

pelajaran secara langsung terkait dengan kondisi faktual, sehingga pembelajaran akan 

lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual memberikan fasilitas kegiatan belajar 

siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih 
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bersifat konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa 

dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Pembelajaran selain akan lebih 

menarik, juga akan dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang 

dipelajari dirasakan langsung manfaatnya.  

Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi mata 

pelajaran akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna 

(Johnson, 2008:58). Sedangkan menurut Sanjaya (2008:109) pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual menekankan kepada keterlibatan siswa dan mendorong siswa 

agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi 

kehidupan nyata, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman 

belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini bertujuan agar siswa dapat 

mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, dan materi yang 

dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa tingkat 

perkembangan intelektual anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. 

Anak belum dapat menghadapi masalah yang bersifat abstrak (Dahar, 2011:138). 

Oleh karena itu pemaduan materi pelajaran secara langsung terkait dengan kondisi 

faktual, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta 

didik. 

Pendapat ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Wasis (2007) 

menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dapat mengubah kebiasaan guru dalam 
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mendominasi kelas pembelajaran. Dengan berbagai aktivitas misalnya praktikum, 

diskusi, presentasi, mengerjakan tugas, mengerjakan LKS atau merancang tugas-

tugas kelompok di rumah, 70% dari waktu di kelas dimanfaatkan oleh siswa untuk 

membangun pengetahuannya secara konstruktivis. 

Berdasarkan uraian di atas, atas dasar itu perlu dikembangkan perangkat 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan 

teknologi kelas IV SD. Pengembangan perangkat pembelajaran ini diharapkan 

menjadi alternatif positif dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah yang 

mendasari penelitian yaitu sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran IPS di kelas IV SD kurang inovatif, sehingga siswa cepat merasa 

bosan. 

(2) Pembelajaran IPS pada materi perkembangan teknologi lebih menekankan pada 

hafalan. 

(3) Pembelajaran IPS yang bersifat abstrak menyebabkan materi pembelajaran sulit 

dipahami oleh peserta didik. 

(4) Perangkat pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi dan masih 

konvensional. 

(5) Belum tersedianya perangkat pembelajaran IPS kelas IV dengan pendekatan 

kontekstual. 
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(6) Pembelajaran IPS berpusat pada guru (teacher centered) karena guru dalam 

menyampaikan materi apa adanya berpanduan buku teks yang sudah ada. 

(7) Pembelajaran kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

(8) Siswa merasa kesulitan dalam memahami materi IPS terutama pada materi 

perkembangan teknologi sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik 

yang kurang maksimal. 

1.3 Cakupan Masalah 

 Untuk mengantisipasi luasnya masalah yang dibahas dan demi keefisienan 

penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut. 

(1) Perangkat pembelajaran adalah seperangkat persiapan yang dilakukan guru kelas 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran pada materi 

perkembangan teknologi dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

Pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa silabus, RPP, 

bahan ajar, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB). 

(2) Pembelajaran IPS kelas IV pada materi perkembangan teknologi meliputi 

teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi.  

(3) Pendekatan kontekstual adalah  pendekatan pembelajaran yang membantu guru 

mengaitkan materi antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik 

dan mendorong peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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(4) Perangkat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada materi 

perkembangan teknologi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

1.4 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran IPS pada materi 

perkembangan teknologi kelas IV SD?  

(2) Bagaimana desain perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual 

pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD? 

(3) Bagaimana keefektifan perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD? 

(4) Bagaimana kepraktisan perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD? 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam 

pembelajaran IPS pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD. 

(2) Untuk merumuskan desain perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD. 
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(3) Untuk menghasilkan perangkat pembelajaran IPS yang efektif dengan pendekatan 

kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD. 

(4) Untuk mengetahui kepraktisan perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan 

kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai  adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

(1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang perangkat 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan 

teknologi kelas IV SD.  

(2) Produk yang dikembangakan dapat dijadikan inovasi pembelajaran pada mata 

pelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan 

teknologi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada 

materi perkembangan teknologi kelas IV SD diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa, perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada 

materi perkembangan teknologi kelas IV SD diharapkan dapat melatih siswa 
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untuk memahami materi pembelajaran dengan mengaitkannya dengan keadaan 

lingkungan. 

(2) Bagi guru, memberikan wawasan bagi guru tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan 

teknologi kelas IV SD yang mungkin dapat diterapkan pada mata pelajaran lain 

serta memotivasi guru untuk berpikir inovatif. 

(3) Bagi sekolah/lembaga, melalui penggunaan perangkat pembelajaran IPS dengan 

pendekatan kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar. 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Perangkat yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan 

teknologi kelas IV SD yaitu meliputi: (1) Silabus; (2) Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP); (3) Bahan Ajar; (4) Lembar Kerja Siswa (LKS); dan (5) Tes 

Hasil Belajar (THB). Ke limanya akan dibahas berikut ini. 

(1) Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Akbar, 2013:7). Silabus yang 



12 
 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan silabus yang ada dalam 

kurikulum KTSP 2006 dengan pengembangan seperlunya. 

(2) RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu program pembelajaran yang 

dikemas untuk satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali atau beberapa 

kali pertemuan, berisi garis besar tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh guru 

dan siswa selama proses pembelajaraan berlangsung, baik untuk satu kali 

pertemuan atau beberapa kali pertemuan (Hamdani, 2011:203). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini mengacu pada kurikulum 

KTSP 2006 sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kontekstual. 

(3) Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah buku panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 

memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, informasi 

dan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipelajari 

siswa baik dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri 

(Trianto, 2008:154). Bahan ajar yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa buku siswa khususnya pada materi perkembangan teknologi kelas IV SD 

yang meliputi teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi 

transportasi. 

(4) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah (Trianto, 2008:148). Melalui 
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LKS, pembelajaran di kelas akan berpusat kepada siswa, dan memudahkan guru 

dan siswa untuk melaksanakan kegiatan yang tertera di LKS. Lembar kerja siswa 

dalam penelitian ini berisi tentang kegiatan/unjuk kerja siswa pada materi 

perkembangan teknologi. 

(5) Tes Hasil Belajar (THB) 

Tes hasil belajar siswa merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar (Trianto, 

2008:164). Tes  hasil belajar dalam penelitian ini adalah tes yang berisikan materi 

perkembangan teknologi yang diberikan kepada siswa untuk mengukur hasil 

belajar siswa.  

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan 

pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. 

Suatu pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan 

dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan. Kontekstual atau konteks 

mempunyai dua arti. Pertama, merupakan masalah yang benar-benar muncul dalam 

kehidupan sehari-hari. Kedua, merupakan fenomena yang terdapat di dunia nyata atau 

pernyataan yang dapat ditangkap sebagai pernyataan yang mungkin dialaminya. 

 Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 
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sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka 

(Sanjaya, 2008:109). Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual harus ditunjang 

dengan berbagai aspek baik kinerja guru maupun sarana pendukung seperti perangkat 

pembelajaran. Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan perangkat 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, 

dan tes hasil belajar. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian R & D 

(Research & Development). Penelitian jenis ini akan menghasilkan sebuah produk 

pengembangan yang valid, efektif, dan praktis. Produk pengembangan ini nantinya 

bisa dijadikan sarana bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang kontekstual 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran ini memiliki keterbatasan 

yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dalam mengelola proses belajar 

mengajar berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, 

Lembar Kerja Siswa (LKS), dan Tes Hasil Belajar (THB). Pengembangan perangkat 

pembelajaran dikembangkan dengan pendekatan kontekstual pada materi 

perkembangan teknologi kelas IV. 
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