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ABSTRAK 

 
RAHMAT 2022 “Pengembangan  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

HOTS untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas V SDN 

166 Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang ” Skripsi. Dibimbing oleh  Aliem 

Bahri dan Sri Rahayu,. Jurusan Pendidkan Guru  Sekolah Dasar , Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan ,Universitas Muhammadiah Makassar. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan E-LKPD berbasis 

HOTS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis Peserta didik  SD 166 

Tangru Kab.Enrekang. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 

ADDIE yang terdiri dari 5 langkah, yaitu analyze, design, development, 

implementation and evaluation. Metode pengumpulan data dengan angket dan 

dokumentasi Tes. Teknik analisis data meliputi uji validitas angket, uji 

validitas soal, uji reliabilitas angket, uji reliabilitas soal, uji kepraktisan E-

LKPD dan uji keefektifan E-LKPD.  

Hasil penelitian LKPD berbasis HOTS menunjukkan hasil 

pengembangan layak digunakan dalam pembelajaran tematik bagi peserta 

didik kelas V SD. Haltersebut berdasarkan dari hasil validasi oleh dosen ahli  

untuk  pengembangan materi dipeoleh skor sebesar 106 dengan nilai A 

termasuk kategori kualitas “Sangat Baik” dari ahli media diperoleh skor 

sebesar 84 dengan nilai B termasuk kategori kualitas “Baik” dan untuk skor 

yang diperoleh dari uji produk dalam proses pembelajaran sebesar 22,22 % 

atau sebanyak 2 siswa yang termasuk kategori sangat baik.Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa produk perangkat yang dikembangkan sudah dapat 

digunakan.  

 

Kata Kunci: LKPD, HOTS, Keterampilan Berpikir Kritis,  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki era revolusi industri 4.0 memberikan dampak perubahan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Dampak dari perkembangan teknologi mulai dari 

perubahan lingkungan, cara hidup, relasi sosial, dan perilaku (Roblek, Mesko, & 

Krapez, 2016). Untuk menghadapi tantangan dan problem yang makin syarat 

dengan teknologi dan sains, maka pendidikan dituntut menyiapkan peserta didik 

memiliki 21st Century Skills. US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), 

mengidentifikasi kemampuan yang diperlukan di abad ke-21 yaitu “The 4Cs”- 

communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Kemampuan-

kemampuan tersebut dianggap sangat dibutuhkan peserta didik dalam 

menghadapi berbagai fenomena kehidupan di era revolusi industry 4.0. Hal ini 

sejalan dengan tuntutan kurikulum 2013 adalah menumbuhkan peserta didik 

untuk lebih berpikir kritis dan kreatif, sehingga sangat penting untuk melatih 

kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran di sekolah-sekolah 

terutama dapat dimulai dari sekolah dasar.  

Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis mulai jenjang sekolah dasar 

memang dimungkinkan, namun tentu saja dengan mempertimbangkan tahap 

perkembangannya. Perlu dipahami bahwa menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis pada siswa sekolah dasar yang nota bene masih anak – anak tentu berbeda 
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dengan mengajar orang dewasa. Meskpipun kemampuan dan belajar sudah ada 

sejak awal kehidupan, tetapi perbedaan-perbedaan isi dan kompleksitas struktur 

pengetahuan mereka berbeda dengan yang dimiliki orang dewasa. Perbedaan 

itulah yang perlu dijadikan dasar bagi pengajaran berpikir kritis pada anak. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang mampu 

mengembangkan aspek berpikir secara holistic salah satunya melalui 

pembelajaran tematik Integratif. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan sejak sekolah dasar, 

namun tentunya tahapan perkembangannya harus diperhatikan. Perlu dipahami 

bahwa mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik sekolah dasar 

yang masih anak-anak tentu berbeda dengan mengajar orang dewasa. Meskipun 

mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan berpikir sejak awal kehidupan, 

namun perbedaan isi dan kompleksitas struktur pengetahuan mereka berbeda 

dengan orang dewasa. Perbedaan ini perlu menjadi dasar untuk mengajarkan 

berpikir kritis kepada anak. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan 

model pembelajaran yang dapat mengembangkan pemikiran secara penuh, salah 

satunya pembelajaran tematik intergratif. 

Kemendikbud (2014: 26) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik 

terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata siswa sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna bagai siswa. Melalui pengalaman 
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langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.  

Pembelajaran tematik integratif diharapkan mampu mendorong peserta 

didik menemukan, melakukan, dan mengalami secara kontekstual dengan 

menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya. 

Selain itu peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah sosial dengan 

saling menghargai dan materi yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan 

langsung oleh peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-harinya.  

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada pembelajaran 

tematik integratif di kelas V SDN 166 Tangru Kabupaten Enrekang, nampak guru  

kesulitan dalam proses pembelajaran, dimana guru hanya berpedoman pada buku 

guru dan buku siswa yang meterinya belum tentu sesuai dengan lingkungan 

peserta didik. Hal ini disebabkan karena, materi pada buku guru dan buku siswa 

terlalu banyak sehingga seringkali guru kekurangan waktu. Meskipun demikian, 

materi yang diajarkan sebenarnya masih dangkal sehingga peserta didik mudah 

lupa. Terkadang ada materi yang belum tersampaikan karena guru harus 

mematangkan pengetahuan konseptual kepada peserta didik. Hal ini berimplikasi 

terhadap rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami 

materi yang dipelajarinya. Selain tiu ketersediaan sumber belajar berupa LKPD 

masih menjadi masalah yang dihadapi oleh guru, mengingat kurangnya inovasi-

inovasi LKPD menggunakan pendekatan pembelajaran meningkatkan motivasi 

dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu ketersedian 
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perangkat pembelajaran berupa LKPD yang manjadi sumber belajar peserta didik 

harus dipersiapkan guru sebagai bahan ajar yang digunakan dalam menyampaikan 

materi ajar. 

Hasil wawancara peneliti dengan peserta didik bahwa mereka tidak pernah 

mencoba mencari pengetahuan yang mendukung materi pelajaran yang diberikan 

guru, dimana Sumber pengetahuan yang dimiliki peserta didik hanya berasal dari 

guru dan buku siswa. Selain itu guru lebih banyak memberikan soal-soal pada 

tahap ingatan dan pemahaman. Peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk 

mengerjakan soal dengan tingkat lebih tinggi seperti soal-soal yang dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Untuk mewujudkan pembelajaran tematik integratif yang 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tentunya tidak terlepas dari peran 

seorang guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan 

menyajikannya melalui kegiatan ilmiah dengan mengembangkan Lembar kerja 

Peserta didik (LKPD) yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. Menurut Choo, Rotgans, Yew dan Schmidt (2011), keunggulan LKPD 

dalam pembelajaran adalah dapat memandu peserta didik untuk meningkatkan 

hasil belajar sesuai tahapan berpikirnya. LKPD berbasis HOTS dapat membantu 

peserta didik menemukan fakta melalui kegiatan percobaan ilmiah dan 

menginspirasi mereka untuk menemukan solusi masalah secara mandiri. 
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Berdasarkan permasalahan yang di hadapi guru di SDN 166 Tanggru 

bahwa kurangnya LKPD yang menunjang peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian 

untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti berusaha mengembangkan LKPD 

berasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 

V SDN 166 Tanggru. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap LKPD berbasis HOTS  

2. Apakah LKPD berbasis HOTS ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis kelas V SD? 

C. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan pengembangan adalah: 

1. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap LKPD berbasis 

HOTS. 

2. Mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas V SD 

setelah menerapkan LKPD berbasis HOTS. 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Penelitian ini akan menghasilkan suatu produk yang berupa Lembar Kerja 

Peserta didik (LKPD) berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. LKPD ini digunakan untuk melatih peserta didik dalam 
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mengasah kemampuan dan kemampuan berpikir kritis (creative thinking and 

doing), kegiatan latihan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari 

hari. 

E. Asumsi dan keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi  

Asumsi yang digunakan peneliti pada pengembangan LKPD berbasis HOTS 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada subtema 

Organ Gerak di validasi oleh validator ahli yang memiliki pengalaman dan 

kompeten pada bidang media pembelajaran dan ahli dalam materi 

pembelajaran tematik integratif 

2. Keterbatasan pengembangan 

a. Subjek pengembangan yang dijadikan penelitian adalah peserta didik 

kelas V SD, sehingga penelitian belum tentu sama ketika diujikan dalam 

kelas dan sekolah yang berbeda. 

b. Pengembangan LKPD berbasis HOTS hanya meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas V SD pada subtema Organ Gerak 

Hewan, sehingga untuk mengukur kemampuan berpikir kritis pada 

subtema lainnya tidak dapat diketahui. 

F. Defenisi operasional 

1. Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dikembangkan oleh guru berupa lembaran-lembaran yang berisi 

tugas, petunjuk, langkah-langkah penyelesaian yang wajib dikerjakan oleh 
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peserta didik guna mempermudah peserta didik dan guru dalam melakukan 

pembelajaran sehingga terbentuk interaksi yang efektif diantara keduannya. 

2. High Order Thinking Skill  (HOTS)  merupakan Kemampuan berpikir secara 

lebih luas untuk menemukan memecahkan masalah melalui pengelolaan 

informasi baru atau pengetahuan sebelumnya untuk menjangkau 

kemungkinan jawaban dalam situasi baru. 

3. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan peserta didik dengan cara 

berpikir logis dan mendalam untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 

dengan menggunakan metode ilmiah. 

4. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan peserta didik untuk 

mengklarifikasi suatu masalah dengan menghubungkan informasi yang ada, 

dengan menerapkan strategi/metode yang sesuai kemudian menarik 

kesimpulan dari hasil penyelidikan. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan perangkat 

pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana 

pembelajaran (Hamdani, 2011: 74). Sedangkan menurut Trianto (2011: 222) 

LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Prastowo (2012: 204) bahwa LKPD sebagai suatu bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik 

dengan mengacu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai. 

Berdasarkan definisi LKPD tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah lembaran yang berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi 

petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan 

Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. 
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b. Fungsi dan Tujuan LKPD 

Menurut Prastowo (2012: 205) ada setidaknya empat fungsi dari 

LKPD yaitu 1) sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik; 2) sebaha bahan ajar yang 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang di berikan; 3) 

sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk melatih peserta didik 

dan 4) memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

Adapun tujuan penyusunan LKPD yaitu 1) menyajikan bahan ajar 

yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang 

diberikan; 2) menyajikan tugas-tugas yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan; 3) melatih kemandirian belajar 

peserta didik dan 4) memudahkan pendidik dalam memberikan tugas peserta 

didik. 

c. Kelebihan dan Kekurangan LKPD 

Menurut Sinarta (2015: 6) kelebihan dan kekurangan LKPD antara 

lain: 1) Menjadikan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 

karena peserta didik memecahkan sendiri permasalahannya sendiri dengan 

berfikir dan menggunakan kemampuannya; 2) Peserta didik lebih memahami 

pembelajaran karena melakukan praktikum dan percobaan secara langsung 

untuk memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD dan 3) Peserta didik 

lebih bisa mengutarakan pendapat karena peserta didik dituntut untuk
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memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan kekurangzn LKPD yaitu 1) Jika 

petunjuk penggunaan LKPD kurang sesuai, maka peserta didik akan kesulitan 

menggunakan LKPD tersebut. 2) Pembuktian secara langsung dengan 

melakukan praktikum dan percobaan membutuhkan alat-alat yang memadai 

dan waktu yang panjang. Sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam 

mendapatkan hasil pembuktian. 

d. Karakteristik LKPD 

Trianto (2013: 54) menjelaskan bahwa karakteristik suatu LKPD 

dikatakan baik jika: 

a. Bagian aktivitas pada peserta didik : 

1) Adanya kesesuaian aktivitas peserta didik dengan indicator 

pembelajaran. 

2) Adanya kesesuaian aktivitas peserta didik dengan langkahlangkah 

kerja. 

3) Adanya kebermanfaatan pembelajaran dan kejelasan bahasa. 

4) Di dalam pembelajaran seharusnya LKPD dapat menghidupkan 

keaktifan aktivitas belajar peserta didik. 

b. Bagian penyajian materi: 

1) Meliputi kebenaran isi pada materi. 

2) Isi dalam LKPD merupakan materi/tugas yang penting dan esensial. 

3) Adanya pengelompokkan materi pada bagian-bagian yang logis. 

4) Penyajian materi sesuai dengan proses pembelajaran langsung. 
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5) Adanya penyajian materi yang mampu memudahkan peserta didik 

dalam menemukan konsep dengan cara pribadi. 

c. Bagian penyajian bahasa : 

1) Adanya kebenaran dalam penggunaan tata bahasa. 

2) Adanya kemudahan dalam penggunaan bahasa dan kesesuai 

penggunaan kalimat, dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

3) Dapat memotivasi minat peserta didik dalam belajar. 

4) Kesederhanaan penggunaan struktur kalimat. 

5) Kejelasan sebuah kalimat dalam soal seharusnya tidak mengandung 

arti ganda. 

6) Adanya kejelasan langkah petunjuk kerja. 

7) Adanya penggunaan bahasa yang komunikatif. 

e. Syarat LKPD 

Keberadaan LKPD memberikan pengaruh yang cukup besar dalam 

proses pembelajaran sehingga penyusunan LKPD harus memenuhi berbagai 

persyaratan. Menurut Hendro dan Kalagis (Matutina, 2014: 18-21) 

menyatakan syarat – syarat yang harus dimiliki dalam menyusun LKPD 

adalah. 

a. Syarat-Syarat Didaktik 

1) LKPD memperhatikan adanya perbedaan kemampuan individual 

peserta didik, sehingga dapat digunakan baik oleh peserta didik yang 

lamban, sedang, maupun pandai. 
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2) LKPD Menekankan pada proses untuk menemukan prinsip/konsep 

sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi peserta didik untuk mencari 

informasi dan bukan sebagai alat pemberi tahu informasi. 

3) LKPD memiliki variasi stimulus melalui berbagai kegiatan peserta 

didik sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menulis, menggambar, berdialog, dengan temannya dan lain 

sebagainya. 

4) LKPD dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan 

emosional pada diri anak sehingga tidak hanya ditujukan untuk 

mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep akademis saja. Bentuk 

kegiatan yang ada memungkinkan peserta didik dapat berhubungan 

dengan orang lain dan mengkomunikasikan pendapat serta hasil 

kerjanya. 

b. Syarat – Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pihak pengguna yaitu anak didik. 

1) LKPD menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

anak. 

2) LKPD menggunakan struktur kalimat yang jelas 
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3) LKPD memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak. 

4) LKPD menghindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka, yang 

dianjurkan adalah isian atau jawaban yang didapat dari hasil 

pengelolaan informasi. 

5) LKPD tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan dan 

keterbacaan peserta didik . 

6) LKPD menyediakan ruangan/tempat yang cukup untuk memberi 

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambar. 

7) LKPD menggunakan kalimat sederhana dan pendek. 

8) LKPD menggunakan kalimat komunikatif dan interaktif. 

9) LKPD memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai 

sumber motivasi belajar. 

10) LKPD memuat identitas, seperti topik, kelas, nama kelompok, dan 

anggotanya. 

c. Syarat – Syarat Teknis 

1) Tulisan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

a) Menggunakan huruf yang jelas dan mudah dibaca, meliputi jenis 

dan ukuran huruf. 

b) Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik  

c) Perbandingan ukuran huruf dan ukuran gambar serasi. 
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2) Gambar 

Gambar yang baik dapat menyampaikan pesan secara efektif pada 

pengguna LKPD untuk mendukung kejelasan konsep. 

3) Penampilan 

Penampilan dibuat manarik. Kemenarikan penampilan LKPD akan 

menarik perhatian peserta didik, tidak menimbulkan kesan jenuh dan 

membosankan. LKPD yang menarik adalah LKPD yang memiliki 

kombinasi antara gambar, warna dan tulisan yang sesuai. 

d. High Order Thingking Skill (HOTS) 

1. Pengertian High Order Thingking Skill (HOTS) 

Menurut Heong, et al (2011) higher order thinking is using the 

thinking widely to find new challenge. Higher order thinking demands 

someone to apply new information or knowledge that he has got and 

manipulates the information to reach possibility of answer in new situation. 

Dalam HOTS peserta didik menggunakan pemikiran secara luas untuk 

menemukan tantangan baru. Pemikiran tingkat tinggi menuntut seseorang 

untuk menerapkan informasi atau pengetahuan baru yang dia dapatkan dan 

memanipulasi informasi untuk mencapai kemungkinan jawaban dalam situasi 

baru. Newman & Wehlage (Widodo, 2013: 162) mengemukakan bahwa 

dengan higher order thinking peserta didik akan dapat membedakan ide atau 

gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, 
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mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-

hal kompleks menjadi lebih jelas.  

Vui (Kurniati, 2016: 5) mengemukakan bahwa higher order thinking 

occurs when a person takes new information and information stored in 

memory and interrelateds and/or rearranges and extends this information to 

achieve a purpose or find possible answer in presplexing situations. Dengan 

demikian, kemampuan berpikir tingkat tinggi akan terjadi ketika seseorang 

mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam 

ingatannya dan menghubung-hubungkannya dan/atau menata ulang dan 

mengembangkan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit 

dipecahkan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills) merupakan 

aktivitas berpikir yang tidak sekedar menghafal dan menyampaikan kembali 

informasi yang telah diketahui. Tetapi kemampuan berpikir tingkat tinggi juga 

merupakan kemampuan mengkonstruksi, memahami, dan mentransformasi 

pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk dipergunakan dalam 

menentukan keputusan dan memecahkan suatu permasalahan pada situasi 

baru dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.  

2. Indikator High Order Thingking Skill (HOTS) 

Krathwohl (2002) menjelaskan bahwa indicator untuk mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi: 
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1) Menganalisis/ Analyzing (C-4) 

a) Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali pola atau hubungannya. 

b) Mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari 

sebuah skenario yang rumit. 

c) Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan. 

2) Mengevaluasi/ Evaluating (C-5) 

a) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi 

dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk 

memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. 

b) Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian 

c) Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan 

3) Mencipta/ Creating (C-6) 

a) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. 

b) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. 

c) Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur 

baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Anderson & Kratwohl (2010:100) menjelaskan tentang ketegori dan proses 

kognitif yaitu: 
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 Tabel 2.1 

Level Proses Kognitif Deskripsi 

C4 Menganalisis Memecah materi menjadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-

hubungan antar bagian tersebut dan hubungan 

antar bagian-bagian dengan struktur 

keseluruhan 

C5 Mengevaluasi  Mengambil keputusan terhadap nilai suatu 

informasi berdasarkan kriteria atau standar 

C6 Mencipta Memadukan bagian-bagian yang saling terpisah 

untuk membentuk struktur keseluruhan yang 

baru, atau mengorganisasi kembali elemen-

elemen dalam suatu struktur untuk membentuk 

struktur yang baru 

(Sumber: Anderson & Kratwohl, 2010) 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses 

pembelajaran dikelas. Oleh karena itu agar peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga 

memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep 

pengetahuan berbasis aktivitas. Menurut Rosnawati (2009: 510-512) ada 

enam tahapan aktivitas yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik yaitu: 

1) Menggali informasi. Masalah yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 

menuntut siswa untuk melakukan investigasi konteks, sebab tidak semua 

informasi diberikan secara eksplisit, diperlukan kreativitas dan 

produktivitas berpikir siswa untuk mengambil keputusan matematis yang 

reasonable. Anak harus melakukan investigasi dalam melakukan 
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pengandaian yang masuk akal, dan dapat dipertahankan nilai 

logismatematisnya maupun nilai realitas-kontekstualnya.  

2) Mengajukan dugaan. Peserta didik mengajukan dugaan penyelesaian 

masalah.  

3) Melakukan inkuiri. Dalam inkuiri, individu mengajukan pertanyaan dan 

mencari informasi yang cukup dengan mengkaji dan menganalisa 

informasi tadi untuk menjawab pertanyaan yang dimunculkan 

4) Membuat konjektur. Suatu pernyataan matematika yang benar yang 

dihasilkan berdasarkan pengamatan atau eksplorasi, percobaan, namun 

belum dibuktikan kebenarannya secara formal adalah suatu bentuk 

kesimpulan secara umum, tetapi tidak formal. Ketika pernyataan ini 

dibuktikan secara matematika, maka konjektur tadi berubah namanya 

menjadi suatu teorema. Dalam hal ini tentu dipahami bahwa bahwa proses 

berpikir induktif yang telah berperan.  

5) Mencari alternatif. Peserta didik mencari alternatif jawaban, berdasarkan 

jawaban terdahulu. Peserta didik sudah mencoba melakukan evaluasi pada 

apa yang telah dipikirkan sebelumnya.  

Menarik kesimpulan. Kegiatan terakhir, peserta didik melihat kembli 

persoalan yang harus diselesaikan. Pada tahapan menyusun konjektur siswa 

menyelesaikan sesuai dengan tahapan berpikir dengan memanfaatkan semua 

kemampuan yang dimiliki terdahulu, diakhir Peserta didik mengembalikan 
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penyelesaian pada persoalan semula, hal ini ditunjukkan pada akhir 

penyelesaian mereka. 

e. Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang siswa 

adalah kemampuan berpikir kritis, sehingga dengan memiliki kemampuan ini 

akan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah masalah sehari-

hari. Jensen (2011: 195) mengemukakan bahwa berpikir kritis berarti proses 

mental yang efektif dan handal, digunakan dalam mengejar pengetahuan yang 

relevan dan benar tentang dunia sedangkan menurut Ennis (Maftukhin, 

2013:22) “berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang 

berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

Dengan demikian tujuan berpikir kritis adalah untuk mempetimbangkan dan 

mengevaluasi informasi yang pada akhirnya memungkinkan untuk membuat 

keputusan. 

Berpikir kritis adalah berpikir dengan baik dan merenungkan atau 

mengkaji tentang proses berpikir orang lain. Dewey (Surya, 2011: 129) 

mengatakan, bahwa sekolah harus mengajarkan cara berpikir yang benar pada 

anak- anak. Kemudian beliau mendefenisikan berpikir kritis (critical 

thinking), yaitu: “Aktif, gigih, dan pertimbangan yang cermat mengenai 

sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun yang diterima dipandang 

dari berbagai sudut alasan yang mendukung dan menyimpulkannya. 
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2. Karakteristik Berpikir Kritis 

Berpikir kritis mencakup seluruh proses mendapatkan, 

membandingkan, menganalisa, mengevaluasi, internalisasi dan bertindak 

melampaui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Berpikir kritis bukan sekedar 

berpikir logis sebab berpikir kritis harus memiliki keyakinan dalam nilai- 

nilai, dasar pemikiran dan percaya sebelum didapatkan alasan yang logis dari 

padanya. Menurut Beyer (Surya, 2011: 120) karakteristik berpikir kritis yaitu: 

a) Watak (Dispositions) merupakan seseorang yang mempunyai sikap 

skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap 

berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian, 

mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap 

ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. 

b) Kriteria (Criteria) merupakan seseorang yang mempunyai sebuah kriteria 

atau patokan dalam menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. 

dengan menerapkan standarisasi yang berdasarkan kepada relevansi, 

keakuratan fakta-fakta, berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak 

bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan 

pertimbangan yang matang. 

c) Argumen (Argument) adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi 

oleh data-data. Kemampuan berpikir kritis akan meliputi kegiatan 

pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. 
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d) Pertimbangan atau pemikiran (Reasoning) Yaitu kemampuan untuk 

merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan 

meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. 

e) Sudut pandang (Point of view) adalah cara memandang atau menafsirkan 

dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang 

berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda. 

f) Prosedur penerapan kriteria (Procedures for applying criteria) Prosedur 

tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan 

yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan. 

3. Indikator berpikir kritis 

Ennis (Maftukhin, 2012:24) menjelaskan ada 12 indikator kemampuan 

berpikir kritis yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok kemampuan berpikir 

kritis yaitu:  

a) Klarifikasi Dasar (Elementary Clarification). Klarifikasi dasar terbagi 

menjadi tiga indikator yaitu (1) mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan, (2) menganalisis argumen, dan (3) bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan atau pertanyaan yang menantang. 

b) Memberikan Alasan untuk Suatu Keputusan (The Basis for The Decision). 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator yaitu (1) mempertimbangkan 

kredibilitas suatu sumber dan (2) mengobservasi dan mempertimbangkan 

hasil observasi. 
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c) Menyimpulkan (Inference). Tahap menyimpulkan terdiri dari tiga 

indikator (1) membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, (2) 

membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi, dan (3) membuat 

dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

d) Klarifikasi Lebih Lanjut (Advanced Clarification). Tahap ini terbagi 

menjadi dua indikator yaitu (1) mengidentifikasikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi dan (2) mengacu pada asumsi yang tidak 

dinyatakan. 

e) Dugaan dan Keterpaduan (Supposition and Integration). Tahap ini terbagi 

menjadi dua indikator (1) mempertimbangkan dan memikirkan secara 

logis premis, alasan, asumsi, posisi, dan usulan lain yang tidak disetujui 

oleh mereka atau yang membuat mereka merasa ragu-ragu tanpa membuat 

ketidaksepakatan atau keraguan itu mengganggu pikiran mereka, dan (2) 

menggabungkan kemampuan kemampuan lain dan disposisi-disposisi 

dalam membuat dan mempertahankan sebuah keputusan. 

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut, kemampuan berpikir kritis 

bukan berarti mengumpulkan informasi saja terkadang seseorang yang 

mempunyai daya ingat yang baik dan mengetahui banyak akan informasi 

belum tentu baik dalam berpikir kritis. Hal ini dikarenakan seseorang yang 

berpikir kritis seharusnya mempunyai kemampuan dalam membuat atau 

menarik kesimpulan dari segala informasi yang ia ketahui, ia pun dapat 

mengetahui bagaimana menggunakan informasi yang ia punya untuk 
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menyelesaikan sebuah permasalahan, dan mencari sumber informasi yang 

relevan untuk membantunya menyelesaikan sebuah permasalahan 

f. Pembelajaran Tematik Terpadu 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang memadukan 

beberapa matei pembelajaran. Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu 

model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari 

berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa 

mata pelajaran (Trianto, 2011: 155). Senada yang dikemukakan Ahmadi, Lif, 

& Amri, (2017: 90) bahwa pembelajaran tematik terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik. Dengan demikian pembelajaran 

tematik terpadu harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

kurikulum. Materi pembelajaran yang dipadukan tidak perlu dipaksakan. 

John (2015: 172) menguatkan pernyataan tersebut bahwa pada 

pembelajaran tematik integrative/terpadu peserta didik akan mempelajari mata 

pelajaran tidak secara terpisah, melainkan dengan tema, ditempatkan dalam 

konteks dan logika yang terorganisir, serta terkait dengan situasi kehidupan 

nyata. Peserta didik akan mendapatkan pengetahuan terbaik ketika belajar 

dalam konteks secara koheren (utuh) dan membuat koneksi dengan situasi 

dunia nyata. Senada yang dikemukakan oleh Majid (2014: 122) menjelaskan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran 
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integrative (integrated instruction) yang merupakan suatu system 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun 

kelompok secara aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan yang holistic, bermakna, dan otentik. Hal ini tentunya Pembelajaran 

tematik terpadu lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses pembelajaran, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman 

langsung dan menemukan sendiri konsep-konsep yang mereka pelajari dan 

menghubungkan konsep yang telah dimiliki 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa materi 

pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu 

atau beberapa mata pelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok secara aktif menggali dan menemukan konsep 

dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada peserta didik. 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu diharapkan dapat membentuk pribadi 

peserta didik melalui pengintegrasian sikap, kemampuan dan pengetahuan. 

Pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

pembelajaran bidang studi lainnya. Kemdikbud (2014: 26) menyebutkan 

beberapa karakteristik pembelajaran tematik terpadu yaitu sebagai berikut:  

a) Berpusat pada anak. 
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b) Memberikan pengalaman langsung pada anak. 

c) Pemisahan antar muatan pelajaran tidak begitu jelas (menyatu dalam satu 

pemahaman dalam kegiatan). 

d) Menyajikan konsep dari berbagai pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran (saling terkait antar muatan pelajaran yang satu dengan 

lainnya). 

e) Bersifat luwes (keterpaduan berbagai muatan pelajaran). 

f) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

anak (melalui penilaian proses dan hasil belajarnya). 

Sedangkan menurut Majid (2014: 89-90) karakteristik tematik integratif yaitu: 

a) Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik lebih banyak menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator. 

b) Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa, yaitu dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar 

untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.  

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran 

diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan 

dengan kehidupan siswa. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh agar dapat 
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memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. 

e) Bersifat fleksibel. Fleksibel berarti dapat mengaitkan bahan ajar dari satu 

mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 

mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana 

sekolah dan siwa berada. 

f) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik berpusat pada peserta 

didik, menggunakan prinsip belajar menyenangkan sambil memberikan 

pengalaman langsung dengan harapan terwujudnya pembelajaran bermakna. 

Pembelajaran tematik terpadu juga mempunyai keterkaitan antara kompetensi 

satu dengan yang lainnya dalam berbagai mata pelajaran yang mana disajikan 

secara fleksibel, serta pembelajaran menekankan pada proses. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu terdapat kelebihan dan kekurangan.  

Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran tematik terpadu itu dapat dijadikan 

sebagai penguat dalam pembelajaran dan kekurangan tersebut dapat ditutupi 

dengan memaksimalkan komponen yang ada. Kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran tematik terpadu dijabarkan sebagai berikut. 

Kemdikbud (2014: 27) menyebutkan beberapa kelebihan pembelajaran 

tematik terpadu antara lain: 
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a) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang 

relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak; b) 

Menyenangkan, karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak; c) 

Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan 

bermakna; d) Mengembangkan kemampuan berpikir anak sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi; e) Menumbuhkan kemampuan 

sosial dalam bekerja sama; f) Memiliki sikap toleransi, komunikasi 

dan tanggap terhadap gagasan orang lain; g) Menyajikan kegiatan 

yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering 

ditemui dalam lingkungan anak. 

 

John (2015: 184) menjelaskan bahwa Pembelajaran tematik terpadu 

menyediakan suatu pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Selain 

itu, pendekatan tematik terintegrasi memperbolehkan guru untuk 

menggunakan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, memungkinkan guru 

untuk membagikan tujuan pembelajaran yang sama dan menciptakan sebuah 

komuitas pembelajar. Menurut Henderson & Landesman (Min, Rashid, Nazri, 

2012: 274) Salah satu kelebihan pembelajaran tematik terpadu adalah 

menekankan pada pembelajaran kontekstual yang menyajikan pembelajaran 

secara konkret dengan berorientasi pada learning by doing dan menyediakan 

kesempatan untuk bekerjasama dan belajar secara interaktif di dalam kelas. 

Pembelajaran tematik terpadu ini mewujudkan pengalaman dalam kegiatan 
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pembelajaran relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik, lebih bermakna, mengembangkan kemampuan berfikir serta 

menumbuhkan kemampuan dalam bekerjasama, toleransi, komunikasi, dan 

tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Selain itu, terdapat kekurangan pada pembelajaran tematik terpadu. 

Fogarty (2009: 94) mengungkapkan bahwa this is sophisticated model that is 

difficult to implement fully. Artinya bahwa Pembelajaran ini canggih tapi sulit 

untuk diterapkan. Oleh karena itu dibutuhkan profesionalisme dan kreativitas 

tinggi guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Menurut 

Nurdin & Usman (Trianto, 2010: 36-37) menyebutkan kekurangan 

pembelajaran tematik terpadu yaitu antara lain: 

1) terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan 

kemampuan yang diperioritaskan; 

2) penerapannya, yaitu sulitnya menerapkan tipe ini secara maksimal; 

3) memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun 

pelaksanannya; 

4) pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing 

bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. 

g. Karakteristik Peserta didik SD 

Pembentukan kemampuan berpikir kritis sangat baik dilakukan di usia 

Sekolah Dasar (SD) dan terus berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi.  Pada usia 

SD apabila menurut pembagian fase diatas digolongkan antara 7–11 tahun. 
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Menurut Piaget (Berk, 2007: 298) “Concrete operational stage, which extends 

from 7 to 11 years and marks a major turning point in cognitive development. 

Thought is far more logical, flexible, and organized than it was earlier”. Tahap 

operasional konkret membentang dari 7 sampai 11 tahun dan menandai titik balik 

utama dalam perkembangan kognitif. Cirinya yaitu pemikirannya jauh lebih logis, 

fleksibel, dan terorganisasi daripada sebelumnya. Penalaran logika menggantikan 

penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkrit. Kemampuan untuk 

menggolong-golongkan sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-

problem abstrak.  

Pada tahap operasional konkrit yang merupakan masa-masa yang kritis, 

dan dapat juga dikatakan usia yang sangat baik untuk membentuk kemampuan 

berfikir anak sekolah dasar, oleh karena itu peran pendidik dalam hal ini guru, 

orang tua dan lingkungan sangat penting. Peserta didik pada masa ini lebih mudah 

membentuk karakter anak, hal in karena peserta didik lebih cepat menyerap 

perilaku dari lingkungan sekitarnya. Pada usia ini, perkembangan mental 

berlangsung sangat cepat, oleh karena itu lingkungan yang baik akan membentuk 

karakter yang positif. Perkembangan motorik, mental dan sosial anak yang 

berjalan secara bertahap dan memerlukan pendekatan yang patut sesuai dengan 

tahapan umur anak, pendidikan karakter hendaknya memperhatikan tahap-tahap 

perkembangan moral anak. Perkembanagan moral anak usia 6-12 tahun sudah 

mulai beralih pada tingkatan moralitas yang fleksibel, anak sudah mulai memilih 

kaidah moral menggunakan penalarannya sendiri.  
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Perkembangan moral peserta didik sangat dipengaruhi oleh kematangan 

intelektual dan interaksi dengan lingkungannya. Dorongan untuk keluar dari 

lingkungan rumah dan masuk ke dalam kelompok sebaya mulai nampak dan 

semakin berkembang. Dorongan untuk memasuki permainan fisik yang 

membutuhkan kekuatan ototpun semakin kuat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

diungkapkan bahwa usia SD adalah masa yang paling penting dalam membangun 

fondasi kemampuan berpikir kritis anak, maka pengalaman masa tersebut akan 

menentukan kualitas anak ketika dewasa nanti. 

h. Penelitian yang relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Wijaya & Danial (2020) dengan judul 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis High Order 

Thinking Skill (HOTS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPD yang 

dihasilkan valid dengan kriteria sangat valid. Kriteria praktis dan efektif juga 

terpenuhi, uji kepraktisan meliputi: (1) keterlaksanaan LKPD berbasis HOTS 

dengan katergori baik, (2) peserta didik memberikan respon yang positif (3) 

guru memberikan respon yang sangat positif. LKPD berbasis HOTS ini juga 

memenuhi kriteria keefektifan, dengan hasil: (1) aktivitas belajar peserta didik 

dengan kriteria sangat aktif, (2) hasil belajar peserta didik memenuhi kriteria 

efektif dengan kriteria level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa produk LKPD berbasis HOTS yang 

dikembangkan termasuk valid, praktis, dan efektif 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiah, Aminah & Sunarno dengan judul 

Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis High Order Thinking Skill 

(HOTS) untuk meningkatkan Kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII 

SMP. Hasil penelitian tersebut Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) 

karakteristik khusus modul pembelajaran IPA berbasis HOTS memiliki lima 

tahap pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik yang dituangkan pada 

rubrik dalam modul; 2) modul pembelajaran IPA berbasis HOTS yang 

dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan pada aspek isi dan penyajian, 

bahasa, kegrafikan, dan aspek pembelajaran HOTS dengan nilai rata-rata 3,55 

atau dalam kategori “sangat baik”; 3) modul pembelajaran IPA berbasis 

HOTS dengan tema sistem penglihatan manusia dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan nilai gain 0,49 atau dalam kategori 

“sedang. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fairus Zulaikha (2019) dengan judul 

Pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD) berbasis predict-observe-

explain (POE) untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) telah 

dihasilkan LKPD berbasis POE dengan kategori sangat baik dan layak 

digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik SMA; (2) peningkatan aktivitas belajar peserta didik 

dengan menggunakan LKPD berbasis POE ditunjukkan dengan nilai standard 

gain sebesar 0,726 dengan kategori tinggi; dan (3) peningkatan kemampuan 



31 
 

 
 

berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan LKPD berbasis POE 

ditunjukkan dengan nilai standard gain sebesar 0,445 dengan kategori sedang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Hadhiroh (2018) dengan judul 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) Pada Materi Termodinamika. Hasil penelitian ini 

menghasilkan LKPD yang valid oleh ahli materi dan ahli media dengan 

kriteria sangat layak. Hasil uji coba lanpangan diperoleh bahwa LKPD 

berbasis HOTS dari ketiga sekolah tersebut memiliki kriteria interpretasi 

sangat baik. 

B. Kerangka Pikir 

Kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran, demikian juga guru dituntut untuk menjadi super aktif dalam 

perencanaan pembelajaran agar peserta didik dapat aktif dan berpartisipasi serta 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Guru dituntut untuk memiliki 

sumber belajar atau referensi dari berbagai sumber. 

Proses pembelajaran tematik integrative menuntut peserta didik secara 

aktif dalam memperoleh pengetahuan melalui serangkaian kegiatan seperti 

kegiatan menganalisis, mengevaluasi, berkreasi dan memecahkan masalah. 

Melalui kegiatan tersebut peserta didik dilatih untuk berpikir tingkat tinggi 

(HOTS) dan melakukan pemecahan masalah-masalah dilingkungan sekitar 

mereka. Dengan adanya proses high order thinking skills (HOTS) peserta didik 

akan memahami konsep pelajaran dan menerima ilmu pengetahuan lebih 
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mendalam sehingga peserta didik tidak mudah lupa dengan ilmu pengetahuan 

yang diperolehnya selama pembelajaran. Selain itu dengan adanya HOTS peserta 

didik akan dapat berpikir secara kritis, menyampaikan gagasan atau ide secara 

jelas, berargumen dengan baik dan sistematis, mampu memecahkan masalah, 

mampu mengkreasikan beberapa penemuan, mampu mengkontruksi kembali 

penjelasan. Tetapi hal tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi, Fakta yang 

ditemukan di lapangan yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik integratif 

terkendala oleh penggunaan bahan ajar yang terpacu pada buku siswa saja sebagai 

satu-satunya sumber belajar. Sehingga pengetahuan yang didapatkan peserta didik 

sangat minim dan terbatas pada apa yang tertera dalam buku siswa. 

Selain itu penyajian latihan soal yang tertuang dalam buku siswa masih 

bersifat konseptual sehingga kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis tidak 

terasah dengan baik. Hal ini akan membuat peserta didik tidak mampu untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama mengikuti proses pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pembuatan LKPD berbasis HOTS 

agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk 

menganalisis masalah-masalah yang terkini sehingga harapanya peserta didik 

mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi di lapangan: 

 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif terkendala oleh 

penggunaan bahan ajar yang 

terpacu pada buku siswa saja 

sebagai satu-satunya sumber 

belajar. 

2. Penyajian latihan soal yang 

tertuang dalam buku siswa masih 

bersifat konseptual sehingga 

kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis tidak terasah 

dengan baik 

Analisis kebutuhan: 

Di butuhkan bahan ajar yang mudah dipahami dan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik 

Tuntutan Kurikulum 2013 

 

Proses pembelajaran tematik 

integrative menuntut peserta 

didik secara aktif dalam 

memperoleh pengetahuan 

melalui serangkaian 

kegiatan seperti kegiatan 

menganalisis, mengevaluasi, 

berkreasi dan memecahkan 

masalah 

 

Tindak Lanjut: 

Mengembangkan bahan ajar berbasis Higher Order Thingking Skill (HOTS) 

 

Hasil produk pengembangan; 

LKPD berbasis Higher Order Thingking Skill (HOTS) yang dapat 

meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Model Penelitian dan pengembangan; 

1. Penelitian pengembangan 

2. Model ADDIE 

3. Oberservasi,wawancara, angket dan dokumentasi 
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BAB III 

 METODE PENGEMBANGAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADDIE, yang terdiri 

atas lima tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation (Kilbane dan Milman, 2014). Penggunaan jenis penelitian 

pengembangan, dari model pengembangan ADDIE ini, bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang efektif untuk digunakan pada proses pembelajaran di 

sekolah.  

B. Prosedur Pengembangan 

1. Analisis (Analysis)  

Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi 

literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Kajian 

penelitian ini akan memusatkan penelitian tentang perancangan Lembar Kerja 

Peserta didik (LKPD) berbasis HOTS dengan subtema organ gerak hewan. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menganalisa untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

pembuatan LKPD berbasis HOTS. 

2. Desain (Design) 

Desain awal dilaksanakan dengan beberapa langkah, meliputi: 

menentukan desain produk yang akan dirancang, menentukan sarana dan 
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prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan 

perancangan. 

3. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses pembuatan LKPD berbasis HOTS yang 

sudah di desain dan direncanakan, Langkah selanjutnya adalah memvalidasi 

media tersebut melalui ahli media maupun ahli materi. Dari validasi itu akan 

diketahui berapa presentase kategori kelayakan dari LKPD yang telah dibuat. 

Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan 

dalam validasi ahli, selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara merevisi 

atau memperbaiki desain. Sehingga hasil yang diperoleh semakin memuaskan 

sebelum dipublikasikan. 

4. Implementasi (Implementation) 

Langkah selanjutnya adalah menguji cobakan LKPD berbasis HOTS 

kepada peserta didik, implementasi dilakukan untuk mendapatkan data 

kepraktisan dan keefektifan LKPD yang dikembangkan. Sebelum diuji 

cobakan kepada peserta didik satu kelas, terlebih dahulu diujicobakan kepada 

kelompok kecil antara 6-10 peserta didik, tujuannya agar peserta didik sebagai 

pengguna LKPD secara langsung tentu memiliki saran jika ada kelemahan 

pada LKPD, sehingga saran tersebut akan dijadikan bahan perbaikan LKPD. 

Setelah uji kelompok kecil kemudian diujicobakan pada kelompok yang lebih 

besar yaitu kepada peserta didik satu kelas.  
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5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Pada langkah 

evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis kepraktisan dan keefektifan LKPD 

yang dikembangkan pada tahap implementasi serta melakukan revisi produk 

berdasarkan evaluasi pada saat uji coba lapangan. 

C. Data dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari data 

kuantitatif yaitu didapatkan dari respon pendidik dan peserta didik, serta validasi 

ahli materi dan ahli media. 

1. Data Kuantitatif 

a. Data kualitatif diperoleh dari hasil validasi dosen pembimbing, guru kelas, 

serta respon peserta didik berupa komentar dan saran untuk bahan revisi 

produk pengembangan LKPD berbasis HOTS. 

b. Data yang diperoleh dari keterlaksanaan pembelajaran dengan kriteria 

(terlaksana = Ya dan tidak terlaksana = Tidak). 

c. Data yang diperoleh dari evaluasi pengembangan LKPD berbasis HOTS 

dengan kriteria (sesuai = Ya dan tidak sesuai = Tidak). 

2. Data Kualitatif 

a. Data yang diperoleh dari hasil validasi dosen pembimbing dan guru kelas 

berupa skor penilaian dengan skala 1 sampai 5. 
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b. Data yang diperoleh dari respon peserta didik terhadap penggunaan LKPD 

berbasis HOTS yang berupa skor penilaian dengan skala 1 sampai 5. 

c. Data penilaian pretest dan posttest. 

d. Data penilaian dari hasil pengerjaan LKPD oleh peserta didik berdasarkan 

ketercapaian serangkaian kemampuan berpikir kritis. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Penilaian atau Validasi LKPD 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian dari 

ahli/pakar dan praktisi pembelajaran untuk memvalidasi produk yang 

dirancang. Data hasil penilaian dijadikan dasar untuk memperbaiki produk 

atau LKPD yang dirancang. Lembar penilaian LKPD ini meliputi syarat 

didaktik, konstruksi, dan teknis. 

2. Lembar Angket Respon Peserta Didik 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh tanggapan atau respon dari 

peserta didik. Respon yang diberikan berdasarkan uji coba pertama pretest dan 

uji coba kedua posttest. Berdasarkan penilaian menggunakan instrumen ini 

peneliti dapat merevisi produk agar layak digunakan. 

3. Lembar Observasi kemampuan berpikir kritis 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan keterampilan 

proses sains yang muncul dalam mengerjakan LKPD berbasis HOTS subtema 

organ gerak hewan pada uji coba kedua. Instrumen ini meliputi 12 aspek 
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kemampuan berpikir kritis dan indikator penilaian pada setiap indikator 

penilaian dengan skor maksimal 4. 

4. Lembar Keterlaksanaan Pembelajaran 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran. 

menggunakan LKPD berbasis HOTS. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Menguji kelayakan LKPD yang dirancang berdasarkan validasi oleh dosen 

pembimbing dan guru kelas. 

2. Menguji kelayakan RPP yang dirancang berdasarkan validasi oleh dosen 

pembimbing dan guru kelas. 

3. Memberikan pretest kepada peserta didik sebelum pembelajaran 

menggunakan LKPD berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis. 

4. Memberikan posttest kepada peserta didik setelah pembelajaran menggunakan 

LKPD berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

5. Memberikan angket respon peserta didik untuk memperoleh tanggapan atau 

respon peserta didik yang telah menggunakan produk atau LKPD yang 

dikembangkan pada uji coba pertama dan uji coba kedua. 

6. Dokumentasi berupa hasil pekerjaan peserta didik yang menggunakan LKPD 

dan dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan pembelajaran dalam 

menggunakan LKPD. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang didasarkan pada saran atau 

hasil validasi dari ahli/pakar terhadap produk yang dikembangkan oleh 

peneliti yakni LKPD berbasis HOTS. Analisis kualitatif juga diperoleh dari 

tanggapan atau respon peserta didik yang telah menggunakan LKPD tersebut. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analsis kuantitatif yaitu suatu analisis yang diperoleh dari validasi 

oleh ahli/pakar dalam hal ini dosen pembimbing, guru dan angket respon 

peserta didik berupa skor atas produk yang dikembangkan yakni LKPD 

berbasis HOTS. Analisis kuantitatif juga diperoleh dari persentase 

ketercapaian peserta didik yang menggunakan LKPD tersebut dan skor hasil 

pretest dan posttest. 

a. Analisis butir pada lembar validasi ahli/pakar dan praktisi pembelajaran 

(Guru) serta respon peserta didik dengan menggunakan skala lima dengan 

langkah skor dihitung nilainya kemudian mencari rata-rata skor, 

selanjutnya rata-rata skor tersebut dikonversi menjadi skala seperti pada 

table berikut. 
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Table 3.1. Kriteria Penilaian Ideal LKPD 

No Rentang nilai Predikat Kategori kualitas 

1 X> ̅𝑖+1,8 𝑆𝐵𝑖 A Sangat Baik 

2  ̅𝑖+0,6 𝑆𝐵𝑖 <   ≤  ̅𝑖+1,8 𝑆𝐵𝑖 B Baik 

3  ̅𝑖 − 0,6 𝑆𝐵𝑖 <   ≤  ̅𝑖+0,6 𝑆𝐵𝑖 C Cukup Baik 

4  ̅𝑖−1,8 𝑆𝐵𝑖 <   ≤  ̅𝑖 − 0,6 𝑆𝐵𝑖 D Kurang Baik 

5   ≤  ̅𝑖−1,8 𝑆𝐵𝑖 E Sangat Kurang 

(Sumber: Widoyoko, 2014: 238) 

 

Keterangan : 

   = Skor empirik 

 ̅𝑖 = Rerata Skor Ideal 

SBi  = Simpangan Baku Ideal 

Rumus  ̅𝑖  = (½) (skor maksimal + skor minimal) 

Rumus SBi  = (1/6) (skor maksimal – skor minimal) 

Skor tertinggi ideal = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

Skor terendah ideal = Σ butir kriteria x skor terendah 

 

b. Analisis persentase ketercapaian peserta didik dalam kemampuan berpikir 

kritis dalam penerapan LKPD berbasis HOTS. Ketercapaian peserta didik 

dalam kemampuan berpikir kritis dianalisis menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

%KPKBK= 
 

 
 ×100% 

Keterangan : 

% KPKBK  = ketercapaian penguasaan kemampuan berpikir kritis 
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x  = jumlah skor peserta didik yang menjawab benar 

N   = jumlah skor seluruhnya 

Kemudian skala penilaian digunakan ketentuan seperti yang disajikan 

pada Tabel 3 di bawah ini, menurut Ngalim (2002: 103) sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Konversi Nilai Persentase 

Persentase yang dicapai Predikat 

86 – 100%  Sangat Baik 

76 – 85% Baik 

60 – 75% Cukup Baik 

55 – 59% Kurang Baik 

≤ 55% Tidak Baik 

(Sumber: Ngalim, 2002: 103) 

Hasil yang diperoleh setelah dan sesudah menggunakan produk 

LKPD berbasis HOTS adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 hasil perhitungan statistik SDN 166 Tangru Kec. 

Malua Kab. Enrekang 

 N Mean Std. 

Devation 

Std. Error 

Mean 

Nilai sebelum 

menggunakan LKPD 

berbasis HOTS 

33 36,50 7,964 1,781 

 

Dari sampel 33 siswa, nilai sebelum menggunakan LKPD berbasis 

HOTS memperoleh nilai rata – rata 36,50 dengan standar deviasi 7,964. 

Dilihat dari hasil uji lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti 

bahwa LKPD berbasis HOTS untuk meningkatkan berpikirtingkat tinggi 

siswa dinyatakan efektif dilihat dari pada saat menggunakan LKPD 

berbasis HOTS. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

Pengembangan produk LKPD berbasis Higher Order Thingking Skill 

(HOTS) dilakukan melalui serangkaian tahap model ADDIE yaitu: (1) Analyze 

(menganalisis), Design (mendesain), Develop (mengembangkan), Implement 

(mengimplementasikan), dan Evaluate (mengevaluasi). Adapun deskripsi data 

hasil pengembangan untuk setiap tahapan seperti diuraikan berikut ini: 

1. Tahap Analyze (menganalisis) 

Tahapan analisis ini dilakukan observasi berupa analisis fakta dan 

serangkaian kebutuhan pembelajaran tematik di kelas V SDN 166 Tanggru 

kabupaten Enrekang. Temuan dan kebutuhan pembelajaran tematik yang telah 

berhasil diperoleh selama proses pembelajaran, partisipasi peserta didik 

cenderung pasif sehingga aktivitas belajar peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran tergolong rendah. Proses pembelajaran tematik kurang 

mendukung peserta didik dalam mengungkapkan hasil pemikirannya. Selain 

itu, peserta didik tidak terbiasa untuk menjawab pertanyaan beserta alasan dan 

penjelasannya sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik tidak 

berkembang dengan baik. 
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Hasil observasi tersebut diperoleh bahwa usia peserta didik kelas V SD adalah 

10-11 tahun. Menurut Piaget (Berk, 2007: 298) anak pada usia 7-11 tahun 

berada pada tahap operasional konkret. Cirinya yaitu pemikirannya jauh lebih 

logis, fleksibel, dan terorganisasi daripada sebelumnya. Pada tahap 

operasional konkrit yang merupakan masa-masa yang kritis, dan dapat juga 

dikatakan usia yang sangat baik untuk membentuk kemampuan berfikir anak 

sekolah dasar, oleh karena itu peran pendidik dalam hal ini guru, orang tua 

dan lingkungan sangat penting. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik kelas V SDN 166 Tanggru sangat baik di buatkan LKPD 

berbasis HOTS. HOTS menuntut peserta didik untuk menerapkan informasi 

atau pengetahuan baru yang dia dapatkan dan memanipulasi informasi untuk 

mencapai kemungkinan jawaban dalam situasi baru. Hal ini berarti bahwa 

dengan HOTS peserta didik akan memiliki kemampuan dalam membuat atau 

menarik kesimpulan dari segala informasi yang diketahui, kemudian 

menggunakannya untuk menyelesaikan masalah permasalahan yang dihadapi 

dengan mencari sumber informasi yang relevan.  

Hasil observasi yang dilakukan di kelas V SDN 166 Tanggru terhadap 

guru maka diperoleh analisis kebutuhan guru yaitu  : 
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a. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dikarenakan masih dalam 

kondisi pandemi Covid-19. 

b. Peserta didik memerlukan media pembelajaran yang dapat digunakan 

digunakan dimanapun dan kapanpun. Media pembelajaran kurang 

bervariasi sehingga siswa terlihat jelas siswa bosan dalam pembelajaran. 

Contohnya pada saat pembelajaran daring maupun luring. 

c. Kurang pemanfaatan media terkhusus untuk peningkatan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik.  

Selain itu peneliti juga melakukan analisis terhadap KI dan KD pada 

subtema organ gerak hewan sehingga diperoleh peta konsep materi yang akan 

di kembangkan. Berikut ini peta konsep KD disajikan dalam tabel. 

Tabel 4.1 

IPA IPS 

3.1 Menjelaskan alat gerak dan 

fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara 

kesehatan alat gerak manusia. 

4.1 Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik 

geografis Indonesia sebagai 

negara kepulauan/ maritim dan 

agraris serta pengaruhnya 

terhadap kehidupan ekonomi, 

sosial, budaya, komunikasi serta 

transportasi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik geografis 

Indonesia sebagai negara 

kepulauan/ maritim dan agraris 

serta pengaruhnya terhadap 

kehidupan ekonomi, sosial, 

budaya, komunikasi serta 

transportasi. 

SBdP PPKn 
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3.1 Memahami gambar cerita.  

4.1 Membuat gambar cerita. 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta 

tanah air, dan rela berkorban 

sesuai nilai-nilai sila Pancasila.  

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari.  

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

Bahasa Indonesia 

3.1 Menentukan pokok pikiran 

dalam teks lisan dan tulis. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

pokok pikiran dalam teks tulis 

dan lisan secara lisan, tulis, dan 

visual. 

Hasil analisis peta konsep materi pada subtema organ gerak hewan 

dapat di sajikan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Hasil Analisah Peta Konsep Materi 

2. Tahap Design (Perancangan)  

Tahapan ini dilakukan penyusunan instrumen penelitian, pemilihan 

media, pemilihan format, dan rancangan awal. Instrumen penelitian berupa 

perangkat pembelajaran dan instrumen pengambilan data. Instrumen 
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perangkat pembelajaran LKPD. Sedangkan instrumen pengambilan data 

antara lain lembar validasi LKPD untuk dosen dan praktisi. Kisi-kisi dan 

instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran I.  

Penyusunan rancangan awal menghasilkan draft LKPD berbasis HOTS 

yang mencakup; 

a. Uraian identitas peserta didik untuk menggambarkan karakterisktik peserta 

didik. 

b. Materi memuat pengetahuan dalam setiap pembelajaran 

c. Ayo melakukan berisi aplikasi pembelajaran dari materi yang telah di 

pelajari pada LKPD. 

d. Jendela Ilmu menyajikan tambahan informasi yang di wadahi dalam rubrik 

jendela ilmu. informasi ini menyajikan pengetahuan yang tidak dalam 

pembelajaran 

e. Pencarian berisi ajakan memperdalam materi melalui internet yang 

dilengkapi link  

f. Penilaian Harian berisi soal-soal latihan di akhir tiap pembelajaran. soal 

berupa pilihan ganda, isian dan uraian 

g. Refleksi berisi ajakan untuk menemukan makna dan manfaat dari kegiatan 

yang telah dilalui selama pembelajaran pada subtema 

h. Penilaian Akhir berisi soal-soal untuk menguji kemampuanmu setelah 

mempelajari materi pada subtema 
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i. Rangkuman berisi ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan yang 

ada di LKPD 

j. Glosarium berisi daftar istilah-istilah penting dalam LKPD. Setiap kata 

yang ditulis disertai arti atau penjelasan singkat 

k. Dattar pustaka berisi daftar referensi lain yang menjadi rujukan dalam 

penyusunan LKPD. 

3. Tahap Develop (mengembangkan)  

Rancangan LKPD yang telah didesain selanjutnya dikembangkan 

menjadi draf awal LKPD berbasis HOTS. Draf awal ini merupakan 

penjabaran lebih mendalam setiap komponen yang merupakan spesifikasi 

LKPD. Tahapan Perancangan dan Pembuatan LKPD disusun sesuai dengan 

format penyusunan LKPD berbasis HOTS. Desain awal LKPD berbasis 

HOTS diadopsi Menurut Rosnawati (2009: 510-512) yang dikolaborasikan 

dengan tahapan pembelajaran tematik. Keseluruhan rangkaian kegiatan LKPD 

disajikan menurut kegiatan pembelajaran yang terbagi 6 pembelajaran. 

Berikut uraian komponen dan tahapan aktivitas yang menunjukkan HOTS 

peserta didik yaitu: 

1) Menggali informasi. Peserta didik melakukan investigasi dengan 

melakukan pengandaian yang masuk akal, dan dapat dipertahankan nilai 

logis matematisnya maupun nilai realitas-kontekstualnya. 

2) Mengajukan dugaan. Peserta didik mengajukan dugaan penyelesaian 

masalah. 
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3) Melakukan inkuiri. Peserta didik mengajukan pertanyaan dan mencari 

informasi yang cukup dengan mengkaji dan menganalisa informasi tadi 

untuk menjawab pertanyaan yang dimunculkan. 

4) Membuat konjektur. Setelah peserta didik melakukan pengamatan atau 

eksplorasi, percobaan, namun belum dibuktikan kebenarannya secara 

formal maka konjektur tadi berubah namanya menjadi suatu teorema. 

5) Mencari alternatif. Peserta didik mencari alternatif jawaban, berdasarkan 

jawaban terdahulu. 

6) Menarik kesimpulan. Kegiatan terakhir, peserta didik melihat kembali 

persoalan yang harus diselesaikan sesuai tahapan berpikir dengan 

memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki terdahulu. 

a. Rancangan awal LKPD 

Rancangan awal LKPD mengalami beberapa perbaikan 

berdasarkan masukan dan saran dosen pembimbing. Perbaikan 

meliputi beberapa komponen LKPD yaitu: 1) menggunakan bahasa 

sesuai karakteristik perkembangan peserta didik; 2) memperbaiki 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 3) memperbaiki kalimat yang 

jelas agar peserta didik dapat menemukan konsep berdasarkan hasil 

pengamatan, dan 4) memperbaiki pertanyaan supaya dapat dipahami 

peserta didik. Hasil perbaikan ini selanjutnya disebut draf awal LKPD 

yang terlampir pada lampiran. 
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b. Validasi Ahli  

Tahapan penilaian dan evaluasi LKPD berbasis HOTS 

menggunakan angket evaluasi terhadap rancangan draf awal LKPD 

yang melibatkan dosen ahli dan praktisi pembelajaran dalam hal ini 

guru di SDN 166 Tanggru. LKPD hasil perbaikan dengan 

mempertimbangkan komentar, saran dan hasil penilaian validator 

selanjutnya disebut sebagai LKPD terevisi 1. Berdasarkan temuan di 

lapangan, LKPD berbasis HOTS telah dilakukan revisi sebanyak 2 

kali. Revisi pertama dilakukan setelah mendapat masukan dari dosen 

ahli dan guru kelas V SD 166 Tanggru. Revisi kedua dilakukan 

berdasarkan respon dan pengalaman peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran pada ujicoba terbatas. Adapun sajian data hasil penilaian 

oleh para ahli untuk setiap aspek sebagi berikut. 

1) Validasi Ahli materi 

LKPD berbasis HOTS divalidasi oleh Bapak Aliem Bahri, S.Pd., 

M.Pd. sebagai ahli Materi. Berikut ini hasil validasi terhadap materi 

yang telah dibuat pada LKPD. 
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Tabel 4.2. Hasil validasi Ahli Materi 

No Indikator Penilaian 
Skor 

Penilaian 

1 Aspek Kelayakan isi 42 

2 Aspek Kelayakan Penyajian 20 

3 Aspek kelayakan Bahasa 31 

4 
Aspek penilaian Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) 
13 

Jumlah skor  106 

Rata-rata 26,5 

Kategori kualitas Sangat baik 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh skor rerata sebesar 26,5. 

Selanjutnya hasil rerata tersebut dikonversi dalam rumus dengan 

hasil 106 > 105,4 dikategorikan “Sangat Baik”, sehingga dapat 

disimpulkan “layak” untuk diuji cobakan dengan revisi sesuai 

dengan saran”. Selanjutnya merevisi LKPD dengan berdasarkan 

saran dan komentar dari ahli Materi.  

2) Validasi Ahli media 

LKPD berbasis HOTS divalidasi oleh Ibu Srirahayu, S.Pd., 

M.Pd. sebagai ahli Media. Berikut ini hasil validasi terhadap LKPD 

yang telah dibuat. 
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Tabel 4.3. Hasil validasi Ahli Media 

No Indicator Penilaian 
Skor 

Penilaian 

1 Ukuran LKPD 6 

2 Desain Sampul LKPD (Cover) 18 

3 Ilustrasi Sampul 6 

4 Desain Isi LKPD 54 

Jumlah skor  84 

Rata-rata 62,5 

Kategori kualitas Baik 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh skor rerata sebesar 62,5. 

Selanjutnya hasil rerata tersebut dikonversi dalam rumus dengan 

hasil 84 > 85 dikategorikan “Baik”, sehingga dapat disimpulkan 

“layak” untuk diuji cobakan dengan revisi sesuai dengan saran”. 

Selanjutnya merevisi LKPD dengan berdasarkan saran dan 

komentar dari ahli Media. 

3) Validasi Praktisi pembelajaran 

LKPD berbasis HOTS divalidasi oleh Guru Kelas V SDN 

166 Tanggru. sebagai praktisi pembelajaran. Berikut ini hasil 

validasi terhadap LKPD yang telah dibuat. 
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Tabel 4.4. Hasil validasi Praktisi Pembelajaran 

No Indicator Penilaian Skor Penilaian 

1 Kualitas Isi 18 

2 Kelayakan Penyajian 16 

3 HOTS 6 

4 Bahasa 16 

Jumlah skor  56 

Rata-rata 42,5 

Kategori kualitas Baik 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh skor rerata sebesar 42,5. 

Selanjutnya hasil rerata tersebut dikonversi dalam rumus dengan 

hasil 56 > 57,8 dikategorikan “Baik”, sehingga dapat disimpulkan 

“layak untuk diuji cobakan dengan revisi sesuai dengan saran”. 

Selanjutnya merevisi LKPD dengan berdasarkan saran dan 

komentar dari praktisi pembelajaran. 

c. Data Hasil keseluruhan Validasi Produk 

Berdasarkan data hasil validasi baik dari ahli media, materi dan 

praktisi pembelajaran, maka diperoleh skor pada setiap aspek, berikut 

ini hasil analisis data validasi LKPD yang disajikan berdasarkan skala 

lima. 
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Tabel 4.5. Hasil keseluruhan validasi Produk 

Validator 
Skor 

(x)  
Rentang nilai Predikat 

Kategori 

kualitas 

Materi  106 

X > 105,4 A Sangat Baik 

86,8 < X < 105,4 B Baik 

68,2 < X < 86,8 C Cukup Baik 

49,6 < X 68,2 D Kurang Baik 

X < 49,6 E Sangat Kurang 

Media  84 

X > 85 A Sangat Baik 

70 < X < 85 B Baik 

55 < X < 70 C Cukup Baik 

40 < X 55 D Kurang Baik 

X < 40 E Sangat Kurang 

Praktisi 

Pembelaja

ran 

56 

X > 57 A Sangat Baik 

47,6 < X < 57,8 B Baik 

37,4 < X < 47,6 C Cukup Baik 

27,2 < X < 37,4 D Kurang Baik 

X < 27,2 E Sangat Kurang 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil validasi oleh dosen ahli materi 

dipeoleh skor sebesar 106 dengan nilai A termasuk kategori kualitas 

“Sangat Baik” dari ahli media diperoleh skor sebesar 84 dengan nilai 

B termasuk kategori kualitas “Baik” dan untuk skor yang diperoleh 

dari praktisi pembelajaran sebesar 56 dengan nilai B termasuk kategori 

kualitas “Baik”. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa produk 

perangkat yang di kembangkan sudah dapat digunakan. Hasil 

perbaikan ini selanjutnya disebut LKPD hasil validasi ahli.  
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d. Revisi Produk 

1) Ahli Materi 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan 

peneliti kepada ahli materi yaitu Bapak Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd 

diperoleh hasil bahwa materi masih belum memudahkan dalam 

memahami dan belum sesuai konteks kebutuhan peserta didik sehingga 

belum dapat merangsang peserta didik aktif dalam berpikir kritis. 

2) Ahli Media 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan 

peneliti kepada ahli media yaitu Ibu Srirahayu, S.Pd., M.Pd diperoleh 

hasil bahwa media masih terlihat sederhana, kekontrasan teks dengan 

background, selain itu beberapa materi tidak di lengkapi dengan gambar 

sehingga belum dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

3) Praktisi Pembelajaran 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan 

peneliti kepada praktisi pembelajaran yaitu guru kelas V SDN 166 

Tanggru diperoleh hasil bahwa LKPD masih kurang menarik untuk 

peserta didik, sebaiknya di lengkapi dengan beberapa contoh sederhana. 

4. Implement (mengimplementasikan), 

Tahap Implement atau mengimplementasikan ini adalah tahap untuk 

mempersiapkan lingkungan belajar. Prosedur yang digunakan adalah 

mempersiapkan guru dan peserta didik dengan lingkungan belajar yang 
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sebenarnya. Peserta didik mulai membangun pengetahuan dan keterampilan 

baru yang dibutuhkan dengan menggunakan produk yang telah 

dikembangkan berupa LKPD berbasis HOTS untuk mengukur keterampilan 

berpikir kritis peserta didik.  

Tahapan persiapan guru, guru memahami terlebih dahulu tujuan dari 

produk yang dikembangkan supaya saat memberikan materi pada peserta 

didik, peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Tahap persiapan 

peserta didik, peserta didik mempersiapkan diri menggunakan LKPD 

berbasis HOTS, dengan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menanyakan langkah-langkah dalam LKPD yang belum jelas sebelum 

melakukan percobaan, sehingga diharapkan peserta didik dapat melakukan 

menganalisis dengan keterampilan berpikir kritis sehingga dapat dicapai 

dengan optimal. 

5. Evaluate (mengevaluasi). 

Produk yang telah melalui tahapan validasi oleh ahli materi dan ahli 

media serta praktisi pembelajaran yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya 

diuji cobakan oleh peneliti dengan uji coba terbatas bertujuan untuk menguji 

keefektifan produk. Uji coba terbatas dilaksanakan dalam kelompok kecil 

yaitu melibatkan 9 peserta didik yang dipilih secara heterogen berdasarkan 

kemampuan di kelas dan jenis kelamin. 

 Uji kelompok kecil dilakukan di kelas V SDN 166 Tanggru. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan dengan memberikan LKPD kepada peserta didik 
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untuk dilihat dan dipelajari, kemudian peserta didik diberi angket untuk 

menilai LKPD tersebut. Hasil respons peserta didik terhadap LKPD berbasis 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) dapat disajikan dalam tabel berikut; 

Tabel 4.6. Hasil Penilaian Peserta didik terhadap LKPD 

No Indicator Penilaian Skor Penilaian 

1 Ketertarikan LKPD 17 

2 Materi LKPD 6 

3 Bahasa 10 

Jumlah skor  33 

Rata-rata 25 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh skor rerata sebesar 25. Selanjutnya 

hasil rerata tersebut dikonversi dalam rumus dengan hasil 33 > 34 

dikategorikan “Baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepraktisan LKPD 

Berbasis HOTS di kategorikan kualitas “Baik”. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada table berikut. 

Tabel 4.7. Hasil Penilaian Kepraktisan Peserta didik  

Penilai Skor (x)  Rentang nilai Predikat Kategori kualitas 

Peserta 

didik 
33 

X > 34 A Sangat Baik 

29 < X < 34 B Baik 

22 < X < 28 C Cukup Baik 

16 < X < 22 D Kurang Baik 

X < 16 E Sangat Kurang 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Selanjutnya untuk mengetahui keefektifan LKPD berbasis HOTS 

dilakukanlah penilaian terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik 
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melalui tes. Berikut ini data hasil tes keterampilan berpikir kritis peserta 

didik. 

Table 4.8. Hasil Penilaian Keterampilan Berpikir Kritis peserta didik 

No 
Persentase yang 

dicapai 
Frekuensi Predikat Prosentase 

1 86 – 100%  2 Sangat Baik 22,22% 

2 76 – 85% 1 Baik 11,11% 

3 60 – 75% 3 Cukup Baik 33,33% 

4 55 – 59% 1 Kurang Baik 11,11 

5 ≤ 55% 2 Tidak Baik 22,22% 

 Jumlah  9  100% 

(Sumber:hasil olah data , 2022) 

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil penilaian keterampilan berpikir kritis peserta didik 

diperoleh skor prosentase sebesar 22,22% atau sebanyak 2 peserta didik 

termasuk dengan kategori “Sangat Baik”. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa LKPD berbasis HOTS yang di kembangkan sudah layakdigunakan. 

B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis HOTS 

yang mampu meningkatkan  kemampuan berpikir siswa kelas V SD 166 Tangru . 

adapun ciri-ciri dari LKPD berbasis HOTS sebagai berikut  

a)  Menganalisis (Analyzing) 

Menganalisis adalah kemampuan untuk memecahkan materi kedalam bagian-

bagian penyususnnya dan memnentuakan bagian-bagian tersebut saling 

berhubungan satu sam alain . 

b) Mengevaluasi (Evaluating) 
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Mengevaluasi merupakan kegiatan melalkukan kegiatan penilaiyan 

berdasarsakan kriteria tertentu untuk mengevaluasi sehingga mencakup 

kemampuan untuk membentuk seatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa 

hal ,bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasar pada 

kriteria tertentu 

c) Mencipta (Kreating) 

Mencipta adalah kemampuan untuk menempatkan beberapa elemen /komponen 

secara bersama-sama untuk membangun suatu keseluruhan yang logis dan 

pungsional ,dan mengatur elemen /komponen tersebut ke dalam pola atau 

struktur yang baru. 

Dari hasil olah data yang peneliti dapatkan dari lapangan menunjukkan 

perubahan yang signifikan pada pola pikir siswa yang di jadikan sebagai 

kelompok kecil (uji coba ) dalam  penerapan LKPD berbasis HOTS yang di olah 

di susun oleh peneliti dan di validasi oleh beberapa validator. Proses 

pengembangan LKPD berbasis HOTS ini peneliti kembangakan kurang lebih 

selam empat bulan  

Pengembangan LKPD berbasis HOTS ini melaluai beberpa tahap revisi 

awal penyususnan rancangan hinggga mencapai produk akhir . Ada 

beberapa faktor pendukung dan penghambat yang di laluai penelitian di 

lapangan yaitu  
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Langkah – langkah pengembangan dari awal hingga mencapau produk 

akhir penelitian . 

Faktor pendukung yang di terima oleh peneliti. Faktor tersebut antara lain: 

1. LKPD berbasis HOTS memberikan solusi bagI sekolah dalam proses 

pembelajaran yang mengedepankan keaktifan peserta didik di dalam kelas saat 

proses belajar mengajar. 

2. Masukan dari pembimbing dan validator sangat membantu dalam proses 

pengembangan baik saat mendesain materi maupun desain produk. 

3. Sekolah sebagai basis pendidikan memberikan kesempatan dan kemudahan 

dalam proses pra penelitian dan penelitian. 

 Faktor penghambat pun selalu mengiringi proses penelitian dan 

pengembangan. Faktor tersebut yaitu: 

1. Kesulitan saat mendesain dalam mendesain LKPD berbasis HOTS 

2. Inisiatif dalam mencari desain materi berbasis HOTS yang belum banyak 

terpublikasi membuat peneliti belajar secara otodidak. 

Produk akhir penelitian ini adalah LKPD berbasis HOTS yang memiliki 

kebaikan – kebaikan sebagai bahan ajar di dalam kelas V. Kebaikan – kebaikan  

tersebut di ntara lain: 

1. LKPD berbasis HOTS yan dkembangkan mendaptkan predikat “sangat baik” 

dalam semua aspek, sehingga LKPD dapat dipergunakan sebagai bahan ajar 

disekolah. 
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2. LKPD berbasis HOTS tidak hanya digunakan didalam kelas tetapi dapat 

digunakan diluar kelas ketika guru tidak berkenan hadir. 

3. LKPD berbasis HOTS tidak hanya sebagai bahan ajar, akan tetapi memberikan 

daya analisis, evaluasi dan mencipta. 

4. LKPD berbasis HOTS pada sesi analisis memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memunculkan ide, pemikiran dan hipotesis peserta didik. 

Peserta didik juga diharapkan dapat menyampaikan secara tertulis dan 

sistematis hasil dari analisis. 

5. LKPD berbasis HOTS pada sesi evaluasi memberikan teori dari sesi analisis. 

Teori yang diberikan tidak hanya teori secara utuh, akan tetapi teori yang 

disajikan membantu peserta didik dalam memahami rumus dengan adanya 

beberapa kolom yang rumpang. Kolom yang rumpang akan diisi oleh peserta 

didik sampai peserta didik menemukan teori dari sub materi. Tidak hanya 

mengetahui dan menghafal, akan tetapi peserta didik memahami teori. 

6. LKPD berbasis HOTS pada sesi mencipta meningkatkan daya kreatifitas 

peserta didik dengan membuat sebuah alat yang menerapkan teori yang telah 

diseso evaluasi. 

LKPD berbasis HOTS selain memiliki kebaikan sebagai bahan ajar juga 

memiliki kelemahan sebagai bahan ajar di dalam kelas. Kelemahan tersebut yaitu 

apersepsi dengan konsep materi belum terhubung dengan baik. Sehingga alur 

berpikir pesert didik tidak terfokus pada masalah yang menjadi pokok bahasan yang 

tersedia di bagian apersepsi. 
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 Hasil uji produk LKPD berbasis HOTS yang di terapkan pada kelompok 

kecil Pada siiswa kelas V SDN 166 Tangru Kabupaten Enrekang menunjukan hasil 

yang siknifikan dalam meninkatkan kemampuan berfikir kritis peserta didik .Pada 

hasol uji produk ini peneliti dapatkan melaluai pengamatan langsung di lapangan 

dan wawancara dengan guru yang mengajar penilaiyan terhadap keterampilan 

berpikir peserta didik melalui tes menunjukan dari hasil sembilan peserta didik , dua 

siswa berada pada frekuansi nilai yang sangat baik,1 siswa berada pada kategori 

baik ,3 siswa pada kategori cukup baik, dan 2 siswa berada pada kategori tidak 

baik.Data hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa LKPD berbasis HOTS yang 

di kembangkan sudah layak di gunakan . 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelas V SDN 166 Tanggru 

mengenai pengembangan LKPD berbasis HOTS untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat disimpulkan bahwa: 

1. Respons guru terhadap LKPD berbasis HOTS yang dikembangkan diperoleh 

skor rerata sebesar 42,5 dengan skor hasil 56 > 57,8 dikategorikan “Baik”, 

sehingga dapat disimpulkan “layak untuk digunakan. Begitu pun respon 

peserta didik terhadap pengembangan LKPD berbasis HOTS diperoleh skor 

rerata sebesar 25 dengan skor hasil 33 > 34 dikategorikan “Baik”, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa LKPD Berbasis HOTS layak digunakan sebagai 

bahan ajar. 

2. Peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik diperoleh berdasarkan 

hasil tes yang lakukan oleh peneliti terhadap peserta didik. Hasil tersebut 

termasuk dengan kategori “Sangat Baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

LKPD berbasis HOTS dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran, 

sebagai berikut:  

1. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan mengkaji peningkatan aspek 

keterampilan yang lain.  

2. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan desain penelitian untuk mengukur 

aspek psikomotor dan aspek afektif 
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Lampiran 1: Lembar Penilaian atau Validasi LKPD 

 

 

Deskripsi Butir Penilaian 

(AHLI MATERI) 

 

1. Aspek Kelayakan isi menurut BNSP 

 

Butir Penilaian Deskripsi 

A. Kesesuaian materi dengan KD 

1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup materi yang 

terkandung dalam kompetensi dasar (KD) yaitu 

materi Perbandingan 

2. Keluasan materi  

 

Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang 

mendukung pencapaian kompetensi dasar (KD). 

3. Kedalaman materi  

 

Materi yang disajikan mulai dari pengenalan 

konsep, definisi, prosedur, tampilan output, contoh, 

kasus, latihan, sampai dengan interaksi antar-konsep 

sesuai dengan tingkat pendidikan di SD/MI dan 

sesuai dengan kompetensi dasar (KD) 

B. Keakuratan Materi 

4. Keakuratan konsep dan 

definisi 

Konsep dan definisi yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan 

konsep definisi yang berlaku dalam materi 

Perbandingan. 

5. Keakuratan fakta dan 

data 

Fakta dan data yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

6. Keakuratan contoh dan 

kasus 

Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik. 

7. Keakuratan gambar, 

diagram, dan ilustrasi 

Gambar, diagram, dan ilustrasi yang disajikan sesuai 

dengan kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

C. Mendorong Keingintahuan 

8. Gambar, diagram dan 

ilustrasi dalam  

9. kehidupan sehari-hari 

Gambar, diagram dan ilustrasi diutamakan yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga 

dilengkapi penjelasan 

10. Menggunakan contoh 

kasus yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-

hari 

Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan 

situasi serta kondisi yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. 



 
 

 

11. Mendorong rasa ingin 

tahu 

Uraian, latihan atau contoh-contoh kasus yang 

disajikan mendorong peserta didik untuk 

mengerjakannya lebih jauh dan menumbuhkan 

kreativitas 

12. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

Uraian, latihan atau contoh-contoh kasus yang 

disajikan mendorong peserta didik untuk 

mengetahui materi lebih jauh 

 

 

2. Aspek kelayakan penyajian menurut BSNP 

 

Butir Penilaian Deskripsi 

A. Teknik Penyajian 

1. Keruntutan konsep Penyajian konsep disajikan secara runtut mulai dari 

yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak 

dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang 

dikenal sampai yang belum dikenal. Materi bagian 

sebelumnya bisa membantu pemahaman materi pada 

bagian selanjutnya 

B. Pendukung Penyajian 

2. Contoh-contoh soal 

dalam setiap kegiatan 

belajar 

Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep. 

3. Soal latihan pada setiap 

akhir kegiatan belajar 

Soal-soal yang diberikan dapat melatih kemampuan 

memahami dan menerapkan konsep yang berkaitan 

dengan materi dalam kegiatan belajar 

C. Penyajian Pembelajaran 

4. Keterlibatan peserta 

didik 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif 

(ada bagian yang mengajak pembaca untuk 

berpartisipasi). 

D. Koherensi dan Keruntutan Alur Pikir 

5. Ketertautan antar 

kegiatan belajar / sub 

kegiatan belajar/ alinea. 

Penyampaian pesan antara sub kegiatan belajar 

dengan kegiatan belajar lain/sub kegiatan belajar 

dengan sub kegiatan belajar/antar alinea dalam sub 

kegiatan belajar yang berdekatan mencerminkan 

keruntutan dan keterkaitan isi. 

6. Keutuhan makna dalam 

kegiatan belajar / sub 

kegiatan belajar/ alinea 

Pesan atau materi yang disajikan dalam satu 

kegiatan belajar / sub kegiatan belajar / Alinea harus 

mencerminkan kesatuan tema 

 

 

 



 
 

 

 

7. Aspek kelayakan kebahasaan menurut BSNP 

 

Butir Penilaian Deskripsi 

A. Lugas  

1. Ketepatan struktur 

kalimat 

Kalimat yang digunakan mewakili isi pesan atau 

informasi yang ingin disampaikan dengan tetap 

mengikuti tata kalimat Bahasa Indonesia 

2. Keefektifan kalimat Kalimat yang digunakan sederhana dan langsung ke 

sasaran 

3. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan sesuai dengan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan / atau adalah istilah teknis 

yang telah baku digunakan dalam Perbandingan 

B. Komunikatif 

4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

Pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa 

yang menarik dan lazim dalam komunikasi tulis 

Bahasa Indonesia 

C. Dialogis dan interaktif 

5. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

Bahasa yang digunakan membangkitkan rasa senang 

ketika peserta didik membacanya dan mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut secara 

tuntas 

D. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta didik 

6. Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta didik 

Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 

konsep harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif peserta didik 

7. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta didik 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosional peserta didik. 

E. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

8. Ketepatan tata bahasa Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan mengacu kepada kaidah tata Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

9. Ketepatan ejaan Ejaan yang digunakan mengacu kepada pedoman 

Ejaan Yang Disempurnakan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Aspek penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) 

 

Butir Penilaian Deskripsi 

Soal HOTS 

1. Menggunakan Stimulus 

yang Menarik 

Stimulus merupakan dasar untuk membuat 

pertanyaan. Dalam konteks HOTS, stimulus yang 

disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan 

menarik.Stimulus dapat bersumber dari isu-isu 

global seperti masalah teknologi informasi, sains, 

ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur 

2. Analyze (menganalisis) Memisahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunannya dan mendeteksi bagaimana suatu 

bagian berhubungan dengan satu bagiannya yang 

lain 

3. Evaluate 

(mengevaluasi) 

Membuat keputusan berdasarkan kreteria yang 

standar, seperti mengecek dan mengkritik 

4. Create (menciptakan) Menempatkan elemen bersama-sama untuk 

membentuk suatu keseluruhan yang membuat hasil 

yang asli, seperti menyusun, merencanakan dan 

menghasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 

 

Lembar Penilaian Ahli Materi 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) SDN untuk meningkatkan kemampuan Berpikir  

kritis peserta didik Kelas V SDN 166 Tangru 

 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

LKPD materi pada subtema Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 166 Tangru. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 

evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

B. Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda √ pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) materi pada subtema Organ Gerak 

Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

Nilai 4 = sangat baik, 

Nilai 3 = baik, 

Nilai 2 = kurang , 

Nilai 1 = sangat kurang. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada subtema 



 
 

 

Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada kolom komentar. 

1. Aspek Kelayakan isi menurut BNSP 

 

Indicator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

SK K B SB 

1 2 3 4 

a. Kesesuaian materi 

dengan KD 

1. Kelengkapan materi     

2. Keluasan materi      

3. Kedalaman materi      

b. Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep dan 

definisi 

    

5. Keakuratan fakta dan 

data 

    

6. Keakuratan contoh dan 

kasus 

    

7. Keakuratan gambar, 

diagram, dan ilustrasi 

    

c. Mendorong 

Keingintahuan 

8. Gambar, diagram dan 

ilustrasi dalam  

9. kehidupan sehari-hari 

    

10. Menggunakan contoh 

kasus yang terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

    

11. Mendorong rasa ingin 

tahu 

    

12. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

    

Jumlah  
 

2. Aspek Kelayakan Penyajian  
 

Indicator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

SK K B SB 

1 2 3 4 

a. Teknik Penyajian Keruntutan konsep     

b. Pendukung 

Penyajian 

Contoh-contoh soal dalam 

setiap kegiatan belajar 

    

Soal latihan pada setiap 

akhir kegiatan belajar 

    



 
 

 

c. Penyajian 

Pembelajaran 

Keterlibatan peserta didik     

d. Koherensi dan 

Keruntutan Alur 

Pikir 

Ketertautan antar kegiatan 

belajar / sub kegiatan 

belajar/ alinea. 

    

Keutuhan makna dalam 

kegiatan belajar / sub 

kegiatan belajar/ alinea 

    

Jumlah  
 

3. Aspek kelayakan Bahasa 
 

Indicator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

SK K B SB 

1 2 3 4 

Lugas Ketepatan struktur 

kalimat 

    

Keefektifan kalimat     

Kebakuan istilah     

Komunikatif Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

    

Dialogis dan interaktif Kemampuan memotivasi 

peserta didik 

    

Kesesuaian dengan 

Perkembangan Peserta 

didik 

Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta didik 

    

Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta didik 

    

Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

Ketepatan tata bahasa     

Ketepatan ejaan     

Jumlah  

 

4. Aspek penilaian Higher Order Thinking Skill (HOTS) 
 

Indicator Penilaian Butir Penilaian 

Penilaian 

SK K B SB 

1 2 3 4 

Lugas Menggunakan Stimulus 

yang Menarik 

    

Analyze (menganalisis)     

Evaluate (mengevaluasi)     

Create (menciptakan)     



 
 

 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Saran : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 Makassar, ………….. 2022 

 Validator,  

 

 

 

 NIDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Deskripsi Butir Penilaian 

(AHLI MEDIA) 

 

 

1. Aspek Kelayakan Kegrafikan menurut BSNP 

No  Butir Penilaian Deskripsi Butir Penilaian 

A. Ukuran LKPD 

1 
Kesesuaian ukuran LKPD dengan 

standar ISO 

Ukuran LKPD A4 (210 x 297 mm), A5 

(148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm). 

2 

Kesesuaian ukuran dengan materi 

isi LKPD 

Pemilihan ukuran LKPD disesuaikan 

dengan materi isi LKPD. Hal ini akan 

mempengaruhi tata letak bagian isi dan 

jumlah halaman LKPD 

B. Desain Sampul LKPD (Cover) 

3 

Penampilan unsur tata letak pada 

sampul muka, belakang dan 

punggung secara harmonis 

memiliki irama dan kesatuan serta 

konsisten 

Desain sampul muka, punggung dan 

belakang merupakan suatu kesatuan 

yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan 

tipografi ditampilkan secara harmonis 

dan saling terkait satu dan lainnya 

4 

Warna unsur tata letak harmonis 

dan memperjelas fungsi. 

Memperhatikan tampilan warna secara 

keseluruhan yang dapat memberikan 

nuansa tertentu dan dapat memperjelas 

materi/isi LKPD. 

5 Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. 

a. Ukuran huruf judul LKPD lebih 

dominan dan proporsional 

dibandingkan ukuran LKPD, 

nama pengarang 

Judul LKPD harus dapat memberikan 

informasi secara cepat tentang materi 

isi LKPD 

b. Warna judul LKPD kontras 

dengan warna latar belakang 

Judul LKPD ditampilkan lebih 

menonjol daripada warna latar 

belakangnya 

6 Tidak menggunakan terlalu banyak 

kombinasi huruf. 

Menggunakan dua jenis huruf agar 

lebih komunikatif dalam 

menyampaikan informasi yang 

disampaikan. Untuk membedakan dan 

mendapatkan kombinasi tampilan huruf 

dapat menggunakan variasi dan seri 

huruf 

7 Ilustrasi sampul LKPD  

a. Menggambarkan isi/materi ajar 

dan mengungkapkan karakter 

obyek. 

Dapat dengan cepat memberikan 

gambaran tentang materi ajar tertentu 

dan secara visual dapat mengungkap 



 
 

 

jenis ilustrasi yang ditampilkan 

berdasarkan materi ajarnya 

 

b. Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai realita 

Ditampilkan sesuai dengan bentuk, 

warna dan ukuran obyeknya sehingga 

tidak menimbulkan salah penafsiran 

maupun pengertian peserta didik, warna 

yang digunakan sesuai sehingga tidak 

menimbulkan salah pemahaman dan 

penafsiran. 

C. Desain Isi LKPD 

8 Konsistensi tata letak 

a. Penempatan unsur tata letak 

konsisten berdasarkan pola 

Penempatan unsur tata letak (judul, 

subjudul, kata pengantar, daftar isi, 

ilustrasi dll.) pada setiap awal kegiatan 

konsisten 

b. Pemisahan antar paragraph 

jelas. 

Susunan teks pada akhir paragraf 

terpisah dengan jelas, dapat berupa 

jarak (pada susunan teks rata kiri-

kanan/blok) ataupun dengan inden 

(pada susunan teks dengan alenia). 

9 Unsur tata letak harmonis 

a. Bidang cetak dan marjin 

proporsional 

Penempatan unsur tata letak (judul, 

subjudul, teks, ilustrasi, keterangan 

gambar, nomor halaman) pada bidang 

cetak proporsional. 

b. Spasi antar teks dan ilustrasi 

sesuai 

Merupakan kesatuan tampilan antara 

teks dengan ilustrasi dalam satu 

halaman 

10 Unsur tata letak lengkap 

a. Judul kegiatan belajar, subjudul 

kegiatan belajar, dan angka 

halaman/folio 

1) Judul kegiatan ditulis secara 

lengkap disertai dengan angka 

kegiatan belajar (Kegiatan Belajar 

1, Kegiatan Belajar 2, Kegiatan 

Belajar 3, dst). 

2) Penulisan sub judul dan sub-sub 

judul disesuaikan dengan hierarki 

penyajian materi ajar. 

3) Penempatan nomor halaman 

disesuaikan dengan pola tata letak. 

b. Ilustrasi dan keterangan 

gambar. 

4) Mampu memperjelas penyajian 

materi baik dalam bentuk, ukuran 

yang proporsional serta warna yang 



 
 

 

menarik.  

5) Keterangan gambar ditempatkan 

berdekatan dengan ilustrasi dengan 

model yang berbeda dari huruf teks. 

11 Tata letak mempercepat halaman 

a. Penempatan hiasan/ilustrasi 

sebagai latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, angka 

halaman 

Menempatkan hiasan/ilustrasi pada 

halaman sebagai latar belakang jangan 

sampai mengganggu kejelasan, 

penyampaian informasi pada teks, 

sehingga dapat menghambat 

pemahaman siswa 

b. Penempatan judul subjudul, 

ilustrasi, dan keterangan 

gambar tidak mengganggu 

pemahaman 

Menempatkan judul, sub judul, ilustrasi 

dan keterangan gambar jangan sampai 

mengganggu kejelasan, penyampaian 

informasi pada teks, sehingga dapat 

menghambat pemahaman siswa 

12 Tipografi isi LKPD sederhana 

a. Tidak menggunakan terlalu 

banyak jenis huruf 

Maksimal menggunakan dua jenis 

huruf sehingga tidak mengganggu 

siswa dalam menyerap informasi yang 

disampaikan 

b. Penggunaan variasi huruf (bold, 

italic, all capital, small capital) 

tidak berlebihan 

Digunakan untuk membedakan jenjang/ 

hirarki judul, dan subjudul serta 

memberikan tekanan pada susunan teks 

yang dianggap penting dalam bentuk 

tebal dan miring 

c. Spasi antar baris susunan teks 

normal 

Jarak spasi tidak terlalu lebar atau tidak 

terlalu sempit sehingga memudahkan 

dalam membaca 

d. Spasi antar huruf normal Mempengaruhi tingkat keterbacaan 

susunan teks (tidak terlalu rapat atau 

terlalu renggang) 

13 Topografi isi LKPD memudahkan pemahaman 

a. Jenjang judul-judul jelas, 

konsisten dan proporsional 

Menunjukkan urutan/hierarki susunan 

teks secara berjenjang sehingga mudah 

dipahami. Hierarki susunan teks dapat 

dibuat dengan perbedaan jenis huruf, 

ukuran huruf dan varisasi huruf (bold, 

italic, all capital, small caps). 

b. Tanda pemotongan kata. Pemotong kata lebih dari 2 (dua) baris 

akan mengganggu keterbacaan susunan 

teks 



 
 

 

   

14 Ilustrasi isi 

a. Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek 

Berfungsi untuk memperjelas 

materi/teks sehingga mampu 

menambah pemahaman dan pengertian 

perserta didik pada informasi yang 

disampaikan 

b. Bentuk akurat dan proporsional 

sesuai dengan kenyataan. 

1) Bentuk dan ukuran ilustrasi harus 

realistis dan secara rinci dapat 

memberikan gambaran yang akurat 

tentang obyek yang dimaksud. 

2) Bentuk ilustrasi harus proporsional 

sehingga tidak menimbulkan salah 

tafsir peserta didik  

c. Kreatif dan dinamis Menampilkan ilustrasi yang mudah 

dipahami dan sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

Lampiran 3. 

 

Lembar Penilaian Ahli Media 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) SDN untuk meningkatkan kemampuan Berpikir  

kritis peserta didik Kelas V SDN 166 Tangru 

 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

LKPD materi pada subtema Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 166 Tangru. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 

evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 

 



 
 

 

B. Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda √ pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) materi pada subtema Organ Gerak 

Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

Nilai 4 = sangat baik, 

Nilai 3 = baik, 

Nilai 2 = kurang, 

Nilai 1 = sangat kurang. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada subtema 

Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada kolom komentar. 

Indicator Penilaian  Butir Penilaian 

Penilaian  

SK K B SB 

1 2 3 4 

A. Ukuran LKPD 1. Kesesuaian ukuran LKPD 

dengan standar ISO 

    

2. Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi LKPD 

    

B. Desain Sampul 

LKPD (Cover) 
 

3. Penampilan unsur tata letak 

pada sampul muka, 

belakang dan punggung 

secara harmonis memiliki 

irama dan kesatuan serta 

konsisten 

    

4. Warna unsur tata letak 

harmonis dan memperjelas 

fungsi. 

    

5. Huruf yang digunakan 

menarik dan mudah dibaca. 

    

a. Ukuran huruf judul 

LKPD lebih dominan 

dan proporsional 

    



 
 

 

dibandingkan ukuran 

LKPD, nama pengarang 

b. Warna judul LKPD 

kontras dengan warna 

latar belakang 

    

6. Tidak menggunakan terlalu 

banyak kombinasi huruf. 

    

7. Ilustrasi sampul LKPD     

a. Menggambarkan 

isi/materi ajar dan 

mengungkapkan 

karakter obyek. 

    

b. Bentuk, warna, ukuran, 

proporsi obyek sesuai 

realita 

    

C. Desain Isi 

LKPD 

8. Konsistensi tata letak     

a. Penempatan unsur tata 

letak konsisten 

berdasarkan pola 

    

b. Pemisahan antar 

paragraph jelas. 

    

9. Unsur tata letak harmonis     

a. Bidang cetak dan marjin 

proporsional 

    

b. Spasi antar teks dan 

ilustrasi sesuai 

    

10. Unsur tata letak lengkap     

a. Judul kegiatan belajar, 

subjudul kegiatan 

belajar, dan angka 

halaman/folio 

    

b. Ilustrasi dan keterangan 

gambar. 

    

11. Tata letak mempercepat 

halaman 

    

a. Penempatan 

hiasan/ilustrasi sebagai 

latar belakang tidak 

mengganggu judul, teks, 

angka halaman 

    

b. Penempatan judul 

subjudul, ilustrasi, dan 

    



 
 

 

keterangan gambar tidak 

mengganggu 

pemahaman 

12. Tipografi isi LKPD 

sederhana 

    

a. Tidak menggunakan 

terlalu banyak jenis 

huruf 

    

b. Penggunaan variasi 

huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) 

tidak berlebihan 

    

c. Spasi antar baris 

susunan teks normal 

    

d. Spasi antar huruf normal     

13. Topografi isi LKPD 

memudahkan pemahaman 

    

a. Jenjang judul-judul 

jelas, konsisten dan 

proporsional 

    

b. Tanda pemotongan kata.     

14. Ilustrasi isi     

a. Mampu mengungkap 

makna/arti dari objek 

    

b. Bentuk akurat dan 

proporsional sesuai 

dengan kenyataan. 

    

c. Kreatif dan dinamis     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Saran : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 Makassar, ………….. 2022 

 Validator,  

 

 

 

 NIDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4. 

 

Lembar Penilaian Praktisi Pembelajaran 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) untuk meningkatkan kemampuan Berpikir  

kritis peserta didik Kelas V SDN 166 Tangru 

 

 

A. Pengantar 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

LKPD materi pada subtema Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 166 Tangru. 

Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk digunakan 

dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari 

Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 

evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 

B. Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda √ pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) materi pada subtema Organ Gerak 

Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

Nilai 4 = sangat baik, 

Nilai 3 = baik, 

Nilai 2 = kurang, 

Nilai 1 = sangat kurang. 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada subtema 

Organ Gerak Hewan dengan berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis pada kolom komentar 



 
 

 

Aspek 

penilaian  
Butir Penilaian 

Penilaian  

SB B KB SB 

4 3 2 1 

1. Kualitas isi Memberikan pengamalan dan pengetahuan 

belajar peserta didik 

    

LKPD yang dibuat telah mencakup materi 

yang terkandung dalam kompetensi dasar 

    

Materi disajikan dalam LKPD mulai dari 

konsep, contoh dan Latihan sesuai dengan 

tingkat Pendidikan SD.MI dan sesuai 

kompetensi dasar 

    

Data, contoh dan gambar yang disajikan 

dalam LKPD sesuai untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

    

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran     

2. Kelayakan 

penyajian 

Dalam LKPD terdapat contoh-contoh soal 

dalam setiap kegiatan pembelajaran 

    

Terdapat soal Latihan dalam LKPD pada 

setiap akhir kegiatan pembelajaran 

    

Menyajikan materi yang bersifat interaktif 

dan partisipatif 

    

Sub kegiatan yang berdekatan mencermin-

kan keruntutan dan keterkaitan isi 

    

Materi yang disajikan sati kegiatan belajar 

mencerminkan kesatuan subtema 

    

3. HOTS Butir soal mengukur higher order thinking 

skill (HOTS) sesuai denhsn SK, KD dan 

indicator pembelajaran 

    

Buitr soal mengembangkan kemampuan 

menganalisis, mengevaluasi dan 

mengkreasi. 

    

4. Bahasa Bahasa yang digunakan komunikatif     

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi mudah dipahami 

    

Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

    

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia  

    

Sesuai dengan tingkat perkembangan 

berpikir peserta didik. 

    

Jumlah  

 



 
 

 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 

Komentar : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Saran : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 Enrekang, ………….. 2022 

 Praktisi Pembelajaran,  

 

 

 

 NIDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 5: Lembar Angket Respon Peserta Didik 

 

 

Angket Respon Peserta Didik 

Terhadap Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) Kelas V SDN 16 Tangru 

 

 

Nama : ………………………………….  Sekolah :……………………………….. 

NIS : ……………………………………. Tanggal : ………………………………. 

 

A. Petunjuk pengisian: 

 

1. Berilah tanda√ pada kolom “nilai” sesuai penilaian terhadap LKPD Berbasis 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Lembar Kerja Peserta didik. 

2. Gunakan indicator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian: 

 

Sangat 

menarik  
Menarik  

Kurang 

menarik 

Sangat tidak 

menarik  

4 3 2 1 

    

 

3. Apabila penilaian 2 atau 1, maka berilah komentar dan saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap LKPD Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada 

Lembar Kerja Peserta didik 

Aspek 

penilaian  
Butir Penilaian 

Penilaian  

1 2 3 4 

    
1. Ketertarikan 

LKPD 

Tampilan pada LKPD cukup menarik     

LKPD yang dibuat membuat saya berpikir 

aktif dan kreatif 

    

Dengan menggunakan LKPD yang dibuat     



 
 

 

belajar jadi tidak membosankan 

LKPD mendukung saya menguasai materi 

pada subtema Organ Gerak Hewan 

    

LKPD mendukung saya menguasai materi 

yang lebih tinggi (HOTS). 

    

2. Materi 

LKPD 

Penyampaian materi dalam LKPD yang 

telah dibuat mudah saya pahami 

    

Dalam LKPD memuat soal yang dapat 

menguji seberapa jauh saya memahami 

materi pada subtema Organ Gerak Hewan 

    

3. Bahasa  Kalimat dan paragraf yang digunakan 

dalam LKPD jelas dan mudah saya 

pahami. 

    

Bahasa yang digunakan dalam LKPD 

sederhana dan mudah saya pahami 

    

Huruf yang digunakan dalam LKPD 

sederhana dan mudah di baca 

    

Jumlah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B. Komentar dan saran perbaikan 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Enrekang, ………….. 2022 

 Peserta didik,  

 

 

 NIS. 

 

  



 
 

 

Lampiran Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Proses Pengerjaaan Soal – Soal LKPD 
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PANDUAN PENGGUNAAN LKPD 

 

Bagaimana menggunakan LKPD ini? Apa saja 

yang perlu disiapkan! 

1. Alat tulis 

2. Buku tulis untuk mengerjakan soal essay 

jika kolom tidak mencukupi. 

3. Gunakan secara runtut LKPD 

Sebelum menggunakan LKPD ini silahkan membaca panduan 

penggunaan, supaya teman-teman mengerti penggunaan LKPD ini 

 

Subtema

•LKPD ini terdiri dari 1 
subtema

Materi

•Materi dalam LKPD ini 
secara singkat dan jelas. 
Materi untuk pengetahuan 
dalam setiap pembelajaran

Ayo Mengamati

•Rubrik ini merupakan 
aplikasi dari materi 
pembelajaran yang telah 
kamu pelajari. Pada LKPD 
ini terdapat berbagai 
kegiatan berbentuk praktik 
dan portopolio

Ayo Mendiskusikan

•Rubrik ini berisi sikap, 
perilaku, atau nilai-nilai 
yang perlu kamu biasakan 
dalam kehidupan sehari-
hari.
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Penilaian Akhir

•Rubrik ini berisi soal-soal 
untuk menguji 
kemampuanmu setelah 
mempelajari materi pada 
subtema.

Rangkuman

•Rubrik ini berisi ide-ide 
pokok yang mewakili setiap 
bagian bacaan yang ada di 
LKPD.

Glosarium

•Rubrik ini berisi daftar 
istilah-istilah penting 
dalam LKPD. Setiap kata 
yang ditulis disertai arti 
atau penjelasan singkat.

Daftar Pustaka

•Rubrik ini berisi daftar 
referensi lain yang menjadi 
rujukan.
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KOMPETENSI DASAR 

Bahasa Indonesia 

3.1  Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan 

secara lisan, tulis dan visual. 

SBdP 

3.1 Memahami gambar cerita 

4.1 Membuat gambar cerita 

IPA 

3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta 

cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 

4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. 

 

 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Bahasa Indonesia 

3.1.1 Menentukan ide pokok dari paragraf. 

3.1.2 Menganalisis ide pokok dari paragraf. 

4.1.1 Menuliskan ide pokok ke dalam peta pikiran. 

SBdP 

3.1.1 Menjelaskan arti dan fungsi gambar ilustrasi 

3.1.2 Menyusun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi 

4.1.1 Membuat gambar ilustrasi berdasarkan teks 

IPA 

3.1.1 Menjelaskan alat gerak hewan bertulang belakang dan fungsinya 

3.1.2 Membandingkan alat gerak hewan bertulang belakang 

4.1.1 Membuat model kerangka hewan bertulang belakang 
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KATA PENGANTAR 

Hai teman-teman apa kabarmu hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan 

bersemangat. Berbekal kesehatan dan semangat tinggi untuk terus belajar, 

tentunya kalian akan lebih mudah memahami setiap materi pembelajaran di 

semester ini. 

Pembelajaran tematik semester 1 akan dimulai dengan tema 1 Organ Gerak 

Hewan Dan Manusia, subtema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia. Untuk 

subtema ini kalian akan mempelajari 3 mata pelajaran. Mata pelajaran yang di 

maksud yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan SBdP. 

Ayo, Bukalah LKPD Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia, subtema 1 

Organ Gerak Hewan dan Manusia ini, LKPD ini bagian dari Skripsi di PGSD 

UNISMUH Makassar yang berisi pembelajaran tematik berbasis High Order 

Thingking Skill (HOTS) sesuai revisi kurikulum 2013. Di dalamnya di sajikan 

beragam menarik yang dapat kalian lakukan bersama teman-temanmu, 

kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun sesuai usiamu sehingga kalian lebih 

mudah menguasai kompetensi dasar secara sistematis. Oleh karena itu, kalian 

akan mendapat pengetahuan dan keterampilan baru sambil melakukan 

kegiatan. 

LKPD Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia, subtema 1 Organ Gerak 

Hewan dan manusia telah di lengkapi dengan penilaian harian di setiap 

pembelajaran dan penilaian akhir subtema. Soal-soal pada setiap rubrik dapat 

kamu manfaatkan untuk melatih kompetensimu setelah mempelajari materi. 

Dengan muatan tersebut, LKPD ini sangat layak untuk menjadi mitra 

belajarmu. Menggunakan LKPD ini, proses belajarmu tentunya akan lebih 

menyenangkan, sekaligus lebih mudah memahami materi secara optimal. 

Selamat belajar dan jangan lupa berdoa. 

  

  

 Makassar, April 2022 

 

 

 

 Penyusun  
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SUBTEMA 1 

 

ORGAN GERAK HEWAN  
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PETA KONSEP

 

PEMBELAJARAN

• Organ Gerak Hewan 

• Ide Pokok Bacaan

PEMBELAJARAN

• Organ gerak hewan 
Vertebrata

• Membuat gambar cerita

• Nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-
sila Pancasila
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Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari 

Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah 

dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, 

menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang Kucing. Dari sejumlah 

rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke penangkaran kucing. 

 

 

 

Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke 

rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah pecinta kucing yang terkenal di kampungnya. 

Penangkaran kucingnya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. 

Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat penangkaran kucing. 

Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga 

dapat leluasa masuk. 

Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat penangkaran kucing. 

Edo senang sekali. Dia melihat kucingi meloncat-loncat saling berkejarkejaran. 

“Kamu terlihat senang sekali, Edo,” kata Pak Rudi. 

“Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kucing-kucing yang lincah 

meloncat kesana kemari,” jawab Edo. 

“Memang demikian, Edo. Kucing dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak 

pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat,” kata Pak Rudi 
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Benar. Kucing dapat bergerak 

lincah karena didukung oleh 

organ-organ geraknya. Pada 

asarnya, organ gerak kucing 

serta hewan lainnya hampir sama 

dengan organ gerak manusia. 

Pak, lucu ya, kucing-

kucing itu. Bulunya 

tebal dan gerak-

geriknya lincah. 

Kenapa kucing bisa 

meloncat dan berlari 

dengan lincah seperti 

itu, ya? 

Tanpa organ gerak, 

kita tidak bisa 

melakukan kegiatan 

apapun. 
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Organ Gerak Manusia dan Hewan 

Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak 

dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh 

bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang 

mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya.  

Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun 

dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, 

meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.  

Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak 

yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif 

berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja 

sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut 

membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 

 

Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan 

sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka 

tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk 

alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan 

tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan 

hewan.  

Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang 

membuatnhya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang 

bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. 
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Ayo Menulis  
 

Teks berjudul “Organ Gerak Manusia dan Hewan” terdiri atas lima paragraf. 

Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan 

kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar 

sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat 

utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah 

paragraf, atau di akhir paragraf. 

Contoh: 

PARAGRAF 1 

Ide Pokok 

Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. 

 

Kalimat Pengembang 

Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi 

sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. 

 

Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang  

dari masing-masing paragraf 

 

1. PARAGRAF 2 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. PARAGRAF 3 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. PARAGRAF 4 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. PARAGRAF 5 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ayo Menulis  

 
Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organ 

gerak 

terdiri atas 

dua 

macam. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Organ 

gerak 

banyak 

sekali 

fungsinya. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Tanpa organ 

gerak, 

manusia tidak 

dapat 

bergerak. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 



16 
 

Ayo Berdiskusi 
 
 
Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf 
bacaan “Organ Gerak Manusia dan Hewan” di atas. Sekarang, coba diskusikan 
dengan temanmu tentang Ide Pokok suatu bacaan. 
  
Diskusikan tentang hal-hal berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengertian 

Ide Pokok 

Bacaan 

Hasil Diskusi: ……………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Funsi Ide 

Pokok 

Bacaan 

Hasil Diskusi: ……………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 
Cara 

menentukan 

Ide Pokok 

Bacaan 

Hasil Diskusi: ……………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Keyla semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya 

juga lincah. Sayur kesukaan Keyla  juga sama dengan makanan 

kelinci, yaitu wortel. 
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 AYO MENGAMATI 

 

Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut: 

 
 

 

Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut 

terkandung rangkaian cerita 

 

Pak Rudi mengajak Edo ke 
kandang kelinci miliknya. 
Kandangnya sangat luas. 
Kelincinya banyak sekali

Pak Rudi dan Edo memberi 
makan kelinci. Mereka 
memberikan wortel. Kelinci
sangat suka makan wortel. 
Semua kelinci berkumpul
mendekat pada Edo.

Edo senang sekali. Edo 
tertawa kegirangan melihat 
tingkah lucu kelinci-kelinci di 
kandang milik Pak Rudi

Semakin lama diamati, tingkah lucu 
kelinci semakin menggemaskan. Edo 
pun ikut berlarian mengejar kelinci. 
Sesekali, Edo menirukan gerakan 
lucu kelinci, melompat, berlari, dan 
berdiri dengan dua kaki. 
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Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, 
buatlah gambar ilustrasi. 
 
Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah 
teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, 
memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari 
sebuah bacaan. 
 
Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, 
hewan, dan tumbuhtumbuhan serta benda-benda yang ada 
di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan 
isi atau bacaan. 
 
Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut.  
 

1. Gagasan 
Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah 
adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana 
suasananya, serta media yang akan digunakan. 
 

2. Sketsa 
Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. 
Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan 
ukuran objek yang digambar. 
 

3. Pewarnaan 
Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat 
dilakukan dengan dua cara, pertama memberi warna sesuai dengan aslinya, 
kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat 
menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain 

Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah. 

Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang 

mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar 

ilustrasi. Gambar ilusrasi merupakan gambar yang mendukung isi 

sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua 

macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. 

Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan 

isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain 

berupa cergam (cerita bergambar), komik, pamflet, cover, kartun, 

dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar 

tersebut?. 
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a. Media Alas Gambar 

Media alas merupakan media atau tempat 

untuk menuangkan gambar. Kamu dapat 

menggunakan kanvas, kain, kertas, atau 

bahkan kaca dan komputer. Media ini juga 

berpengaruh pada pemilihan media pewarna 

yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh 

pada awet dan tidaknya hasil gambar pada 

saat disimpan. 

 

 

b. Media Pewarna 

a. Pensil Warna 

Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. 

Pilihan warnanya pun banyak sekali. 

 

b. Cat air 

Cat air adalah pewarna yang terlebih 

dahulu dicampur dengan air sebelum 

dipergunakan. Ada dua macam cat air, 

yakni transparan dan tidak transparan.  

 

 

Ayo Berkreasi 
Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. 

Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih 

dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah 

“Hewan Kesayanganku”. 

 

Teks Gambar Ilustrasi 
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Ayo Mencoba 

 

 
Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar diperlukan 

ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan 

dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar 

ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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Edo mempunyai tiga ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang 

pada kelincikelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering 

bermain bersama kelincikelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. 

Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci 

tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas 

melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu 

terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa 

bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. 

Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan 

cara melompat.  

 

Perhatikan gambar di samping organ gerak pada kelinci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi utama kaki pada kelinci adalah 
untuk bergerak. Kelinci bergerak 
dengan meloncat menggunakan kaki. 
Kaki belakang kelinci lebih kuat dan 
panjang dibandingkan dengan kaki 
depannya. 
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  Ayo Mengamati  

 

 

Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia 

tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di 

sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama 

temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. 

 

Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirip Punggung berfungsi …………………………… 

……………………………………………………………… 

Sirip Ekor berfungsi …………………………………… 

……………………………………………………………… 

Sirip Dubur berfungsi ……………………………..…… 

………………………………………………………………

…………………………………….. 

Sayap berfungsi ……………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Ekor berfungsi ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………

………………………………. 

Selaput berfungsi ………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Jari berfungsi ……………………………………….…… 

………………………………………………………………. 

Kaki Depan berfungsi ……………………………..…… 

………………………………………………………………. 

Kaki Belakang berfungsi …………………………….… 

………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

Sayap berfungsi ………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

Ekor berfungsi ………………………………………….. 

………………………………………………………………

……………………………………. 
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Ayo Berkreasi 
 
 
Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta 
organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan 
tersebut kemudian buatlah model kerangkanya dengan 
menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk 
aslinya. 
 
Langkah-langkah kerja. 
1. Siapkan alat dan bahan. 

a. Kertas karton atau kardus tebal 
b. Gunting 
c. Pensil 
d. Penghapus 
e. Penggaris 

2. Gambarlah pola pada kertas. 
Buatlah pola per bagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh 
hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian 
badan sendiri, dan lainlain. Gambar pola akan sangat menentukan 
hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang 
tepat antarbagiannya agar pada saat mengggabungkannya nanti 
dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan 
keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 

3. Guntinglah kertas sesuai pola.  
Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah 
dibuat. 

4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah 
model kerangka hewan. 
 

Coba perhatikan contoh berikut. 
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Ayo Membaca 
 

 

Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan 

vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang 

habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya ikan.  

 

Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut.  

 

Gerak Ikan dalam Air Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem 

gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut 

dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling 

banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini 

memungkinkan ikan meliuk ke kiri adn ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti 

ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di 

dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong 

gerakan ikan dalam air. 

 

Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk 

tubuhnya yang unik? Ikan memiliki 

gelembung renang dalam 

tubuhnya yang berguna untuk 

mengatur gerak naik dan turun. 

Ikan memiliki susunan otot dan 

tulang belakang yang fleksibel 

untuk mendorong gerakan 

ekornya di dalam air. Sebagian 

besar ikan menggunakan gerak 

tubuh ke kanan dan ke kiri 

bersama dengan sirip ekornya 

untuk menghasilkan gaya dorong 

ke depan. Ikan yang bergerak 

dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. 

Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh 

dan sirip ekornya. 
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Berdasarkan bacaan tentang “Gerak Ikan dalam Air”, temukan ide pokok dan 
kalimat pengembang setiap paragrafnya. 
 

1. PARAGRAF 1 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. PARAGRAF 2 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3. PARAGRAF 3 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Ayo Renungkan 

 

 

a. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. 

a. Paragraf 1: Aku mempunyai hewan kesayangan. 

b. Paragraf 2: Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. 

c. Paragraf 3: Aku rajin memberinya makan. 

d. Pargaraf 4: Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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b. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan 

bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. 

Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak 

yang digunakan. 

Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni 

kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan 

dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. 

   
 

“Ih, bau sekali, Pak,” kata Edo. 

“Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan 

sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan 

subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat 

berbunga,” jawab Pak Rudi. 

Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni 

kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. 

Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut 

kepada Pak Eko. 

“Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan Sayang, 

Pak?” tanya Edo penasaran. 

“Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang 

membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan suka rela memberikan 

bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan 

membutuhkan bantuan orang lain,” jawab Pak Rudi. “Dan ingat, saling membantu 

dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga lho,” 

tambah Pak Rudi. 

“Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, Sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab,” kata Edo. 
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Ayo Membaca 
 

 

Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, 

bacalah bacaan berikut dengan seksama. 

 

 

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila-Sila Pancasila 

 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan 

lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari 

zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah 

terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat 

kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek 

kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini.  

Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan 

dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan 

agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, 

dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 

 

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan 

keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga 

mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama 

antarpemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu 
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agama dan keperyaaan kepada orang lain, kita harus saling menghormati 

kebebasan dalam menjalankan ibadah. 

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Setiap warga negara hendaklah 

mengakui persamaan derajat, 

persamaan kewajiban antara sesama 

manusia sebagai asas kebersamaan 

bangsa Indonesia, dan persamaan 

hak. Dengan menjunjung tinggi 

persamaan derajat, hak, dan 

kewajiban, maka seluruh bangsa 

Indonesia bersamasama akan mampu 

menegakkan dan juga memelihara 

kebersamaan. Penerapan nilai ini 

dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling 

mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani 

menegakkan kebenaran dan keadilan. 

 

3. Persatuan Indonesia 

Makna dan nilai yang 

terkandung dalam sila ini 

adalah menjaga persatuan 

dan kesatuan negara 

Republik Indonesia. Dengan 

menerapkan sikap cinta 

tanah air, rela berkorban 

demi bangsa dan negara, 

serta memajukan pergaulan 

demi persatuan dan 

kesatuan bangsa yang ber-

Bhineka Tunggal Ika. 

 

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama 

tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan 

kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia 

harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam 

menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari 
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adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta 

mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan 

diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

 

 

 

5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya 

hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 

Bekerja keras dan 

menghargai hasil kerja 

keras orang lain sangat 

dibutuhkan dalam 

mewujudkan sikap 

kebersamaan. Di samping 

itu, harus dikembangkan 

pula sikap adil terhadap 

sesama, menghormati hak 

orang lain, serta menolong 

dan menghargai orang lain. 
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Ayo Berdiskusi 
 
 
 
Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang 
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam silasila Pancasila. 
 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai. 
 

No Perilaku/Sikap Sesuai dengan Sila ke … 

1 Gotong royong I II III IV V 

2 Rajin beribadah      

3 Melaksanakan hasil keputusan musyawarah 
secara bertanggung jawab 

     

4 Tidak membeda-bedakan antara yang kaya 
dengan yang miskin 

     

5 Memberikan kesempatan kepada orang tua 
untuk duduk ketika berada di angkutan 
umum 

     

 

 
Ayo Menulis  

 
 
Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila Pancasila. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikap yang sesuai 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………. 

Sikap yang sesuai 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………. 
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Sikap yang sesuai 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………. 

Sikap yang sesuai 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………. 

Sikap yang sesuai 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………. 
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Ayo Mengamati 
 
 
 

Peta Kondisi Geografis Negara Indonesia 

 
 

 
Ayo Berdiskusi 
 

 
Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan 
letak negara Indonesia. 
 
Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berapakah Luas 

dan Letak 

Wilayah 

Indonesia? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
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Ayo Mencoba 
 
 
 

Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, 

sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. 

Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan 

informasi yang akurat kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya 

kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat 

tinggalmu. 

Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 

1. Pertegas posisi rumahmu 

2. Batas-batas RT 

3. Rumah 

4. Jalan 

5. Ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan 

6. Sungai atau aliran air 

 
Contoh Peta Tempat Tinggal 
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Ayo Menulis  

  

 

Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai 

lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah 

kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? 

Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta 

wilayah yang telah kamu buat. 

Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu 

bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan saksama dan 

temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. 

 

1. PARAGRAF 1 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. PARAGRAF 2 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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3. PARAGRAF 3 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. PARAGRAF 3 

Ide Pokok  

Jawab: ……………………………………………………………………………………… 

Kalimat Pengembang 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Ayo Renungkan 

 

Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam sila-sila Pancasila. 

Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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❖ Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, 

yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.  

❖ Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang 

membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang 

bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. 

❖ Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk 

mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang 

belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. 

❖ Karakteristik Kelinci yaitu vertebrata, gerakannya lincah dan cepat, 

berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. 

❖ Karakteristik siput yaitu avertebrata, gerakannya lambat, dan berpindah 

tempat seolah-olah merayap. 

❖ Ide Pokok: Ide/gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan 

sebuah paragraf. Fungsi Ide Pokok: Menjadi dasar pengembangan 

paragraf. 

❖ Cara menetukan ide pokok: Membaca kalimat dalam paragraf satu demi 

satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut 

ide pokok/pikiran utama. 

❖ Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yakni beriman kepada Tuhan yang Maha 

Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Sikap yang 

sesuai dengan sila 1 yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain, 

rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. 

❖ Nilai Persatuan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara 

Republik Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila 2 yaitu tidak 

membedakan-bedakan teman dalam bergaul, saling mambantu dan 

menolong antarsesama, menjengguk orang sakit. Sikap yang sesuai 

dengan sila 3 yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari 

daerah lain. 

❖ Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan adalah mengutamakan kepentingan umum 

di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak 

kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam 
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menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

Sikap yang sesuai dengan sila 4 yaitu musyawarah mufakat, menghargai 

pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang 

lain. 

❖ Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah 

menghargai hasil kerja keras orang lain, Adil terhadap sesama, 

Menghormati hak orang lain, dan Menolong dan menghargai orang lain. 

Sikap yang sesuai dengan sila 5 yaitu menghukum kepada para pelanggar 

hukum meskipun kepada seorang pejabat. 

❖ Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran 

pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan 

oleh laut. 

❖ Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 

3.544.744 km persegi di antaranya atau 2/3 wilayahnya adalah lautan. 

❖ Indonesia berada di antara Benua Australia dan Asia, serta di antara 

Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 

❖ Letak geografis indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya 

seperti berikut: Sebelah Utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, 

Singapura, dan Filipina. Sebelah Selatan, Indonesia berbatasan dengan 

Australia. Sebelah Barat, Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Sebelah Timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. 

❖ Secara letak astronomis, Indonesia berada di 6o LU (Lintang Utara) – 11o 

LS (Lintang Selatan) dan 95o BT (Bujur Timur) – 141o BT (Bujur Timur). 
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PENILAIAN AKHIR SUBTEMA 
 

 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar untuk 

soal pilihan ganda ! 

1. Hewan vertebrata disebut juga hewan bertulang belakang. Dibawah ini 

termasuk hewan avertebrata, kecuali …. 

a. ubur- ubur 

b. cumi- cumi 

c. cacing 

d. tikus 

 

2. Organ gerak pada ikan yang berfungsi untuk membantu ikan berenang adalah 

…. 

a. ekor 

b. sirip 

c. kepala 

d. insang 

 

3. Selain berfungsi menjaga agar kulit siput tetap lembab, lendir pada tubuh siput 

berfungsi untuk …. 

a. mengusir predator 

b. pelindung tubuhnya saat berjalan di berbagai permukaan 

c. membantu masuk ke dalam cangkang 

d. membantu proses pencernaan 

 

4. Perhatikan contoh berikut ini, 

(1) Termasuk dalam kelompok hewan mamalia 

(2) Makanannya adalah sayur-sayuran, namun makanan kesukaannya adalah 

wortel 

(3) Umumnya, hidup berkelompok 

(4) Bergerak lambat 

(5) Tidak memiliki tulang belakang. 

Yang bukan merupakan ciri- ciri kelinci ditunjukkan oleh nomor …. 

a. (1), (2) 

b. (2), (3 

c. (3), (4) 

d. (4), (5) 
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5. Berikut ini merupakan fungsi tulang kecuali …. 

a. sebagai penunjang 

b. melindungi organ vital 

c. memperindah bentuk tubuh 

d. sebagai tempat produksi sel darah 

 

6. Berikut ini adalah sikap yang berhubungan dengan penerapan nilai- nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kecuali …. 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. mengakui persamaan hak dan kewajiban 

c. kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan golongan 

d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat 

 

7. Untuk memperingati hari kemerdekaan, setiap kelas diharuskan 

mempersiapkan lomba peringatan kemerdekaan. Agar lebih mudah dalam 

mengikuti pelaksanaan lomba, kelas VA mengadakan rapat kelas. Yang 

dilakukan oleh kelas VA mengadakan rapat kelas merupakan penerapan salah 

satu nilai Pancasila sila …. 

a. kedua 

b. ketiga 

c. keempat 

d. kelima 

 

8. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu sesama merupakan 

penerapan sila kedua Pancasila. Dalam kegiatan sehari- hari hal tersebut 

dapat diterapkan dalam contoh berikut ini, kecuali …. 

a. mengumpulkan dana kemanusiaan untuk korban terdampak Covid-19 

b. partisipasi aktif donor darah 

c. kerja bakti membersihkan lingkungan 

d. ikut serta kegiatan kemanusiaan 

 

9. Contoh partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam adalah …. 

a. mendukung gerakan penanaman sejuta pohon 

b. menggunakan produk plastik sekali pakai 

c. mengunjungi tempat- tempat baru untuk eksplorasi 

d. pemanfaatan hasil hutan besar- besaran 
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10. Bentuk pengamalan Pancasila sila ketiga dapat diterapkan dalam sikap 

berikut ini yaitu …. 

a. sikap kemanusiaan dan tenggang rasa 

b. bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia 

c. tidak bersikap semena-mena terhaddap orang lain 

d. toleransi dan saling menghargai antar umat beragama 

 

 

Bacalah teks berikut untuk soal nomor 11 s.d 15 

 

Dikisahkan ada sebuah keluarga kambing yang hidup di hutan. Pada suatu 

ketika, ibu kambing akan pergi ke suatu tempat dan berpesan kepada anaknya 

untuk tidak membuka pintu untuk orang lain. Ibu kambing mengajari anaknya 

sebuah lagu agar si anak tidak salah mengenali. Jika ibu yang datang maka 

didepan pintu akan ada yang menyanyikan lagu tersebut. Tanpa mereka sangka, 

ada seekor serigala yang ikut mendengarkannya. 

 

Sesaat setelah ibu kambing pergi, datanglah seekor serigala yang lapar itu. 

Ia berdiri di depan pintu kemudian menyanyikan lagu yang ibu kambing tadi 

ajarkan. Anak kambing merasa aneh dengan kejadian ini. Ia pun membatin bahwa 

tidak mungkin ibunya yang baru saja pergi tapi tiba-tiba kembali. Suara yang ia 

dengarkan pun berbeda dari suara ibunya.  

 

Ia merasa bimbang mau membukakan pintu atau tidak. Di tengah 

kebimbangannya, anak kambing memutuskan untuk mengintip lewat celah kecil 

di bawah pintu. Betapa terkejutnya ia ketika tahu bahwa yang ia lihat bukan 

sepasang kaki ibunya, melainkan kaki serigala. 

 

Karena ketakutan, kambing kecil itu pun berteriak. Teriakannya itu 

membuat hewan-hewan lain berdatangan. Hal ini tentu saja membuat serigala 

gentar dan memutuskan untuk pergi dan tidak jadi memangsa anak kambing. 

 

Dikutip dari : https://www.posbunda.com 

 

11. Judul yang tepat untuk cerita diatas adalah …. 

a. Serigala yang jahat 

b. Ibu kambing yang cerdik 

c. Anak kambing yang cerdik 

d. Serigala yang lapar 

https://www.posbunda.com/
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12. Watak anak kambing dalam cerita tersebut adalah …. 

a. bodoh 

b. cerdik 

c. bimbang 

d. jahat 

 

13. Ide pokok paragraf ketiga bacaan diatas adalah …. 

a. Ibu kambing akan pergi ke suatu tempat 

b. Serigala menyanyikan lagu seperti yang ibu kambing ajarkan 

c. Anak kambing ragu terhadap apa yang ada di balik pintu 

d. Serigala pergi dengan ketakutan 

 
14. Pernyataan yang tidak benar berdasarkan bacaan diatas adalah …. 

a. Ibu kambing berpesan untuk tidak membukakan pintu ke sembarang 

orang 

b. Anak kambing diajari sebuah lagu untuk menandai ibu kambing yang 

datang 

c. Serigala datang untuk memangsa anak kambing 

d. Anak kambing yang mendengar lagu dari serigala langsung membukakan 

pintu rumahnya 

 
15. Pesan yang dapat dipetik dari bacaan diatas adalah …. 

a. Kejahatan pasti akan kalah 

b. Bersikaplah waspada terhadap apa yang dihadapi 

c. Curigalah kepada siapapun 

d. Setiap orang pasti bisa dipercaya 

 
16. Kegiatan masuknya warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia dan akan 

tinggal di Indonesia selama kurun waktu tertentu disebut…. 

a. Transmigrasi 

b. Urbanisasi 

c. Emigrasi 

d. Imigrasi 

 
17. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi urbanisasi 

adalah …. 

a. Lahan pertanian yang kian sempit 

b. Kehidupan di desa yang alami 

c. Lapangan pekerjaan yang sangat kurang 
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d. Upah kerja yang sangat kecil 

 
18. Kota di Indonesia yang penduduknya paling terpadat karena laju urbanisasi 

adalah …. 

a. Denpasar 

b. Jakarta 

c. Surabaya 

d. Semarang 

 

19. Berikut ini yang termasuk dampak negatif urbanisasi pada suatu perkotaan 

adalah …. 

a. ledakan penduduk 

b. pencemaran kota yang meningkat 

c. meningkatnya angka kriminalitas 

d. pertumbuhan ekonomi kota yang merata 

 

20. Yang bukan merupakan tujuan dilaksanakannya transmigrasi adalah …. 

a. pemerataan pembangunan di daerah 

b. mengurangi angka pengangguran 

c. membuka lahan pertanian baru 

d. mengurangi kemiskinan 

 

21. Gambar realis yang adalah…. 

a. gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya 

b. gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya 

c. gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya 

d. gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor 

 

22. Dalam membuat gambar ilustrasi, tahapan awal yang dilakukan adalah …. 

a. membuat sketsa 

b. menentukan tema 

c. mewarnai gambar 

d. mencetak gambar 

 

23. Jenis gambar yang biasanya mengandung kritikan dan sindiran adalah …. 

a. Komik 

b. Kartun 

c. realis 

d. karikatur 
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24. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor dan biasanya 

dapat berupa tokoh binatang atau manusia adalah …. 

a. komik 

b. kartun 

c. realis 

d. karikatur 

 

 

25. Bentuk gambar yang mewakili isi dari suatu buku atau majalah disebut 

gambar …. 

a. kartun 

b. cover 

c. komik 

d. ilustrasi 
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Organ  : Kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. 

Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ 

dalam dan organ luar. 

Bergerak : Berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau 

seluruh bagian dari tubuh. 

Tulang  : Alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan 

sendirinya. 

Vertebrata  : Jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang 

punggung 

Invertebrata  : Jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang 

punggung. 

Otot  : Alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia 

yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang 

menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan 

membuat tulang bergerak. 

Sketsa  : Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. 

Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana 

tata letak dan ukuran objek yang digambar. 

Realis  : Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, 

ukuran, dan tata letaknya. 

Karikatur  : Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek 

aslinya.  Gambar karikatur menyajikan objek dengan 

karakter yang lucu dan aneh. 

Kartun : Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan 

humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau 

manusia. 

Dekoratif  : Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek 

aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. 
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