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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memengaruhi peserta 

didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya 

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

bermasyarakat (Hamalik, 2011:79). Menurut Buchori dalam (Trianto, 2012:5) 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan 

para peserta didiknya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari. Peningkatan dalam bidang pendidikan perlu diperhatikan dengan benar 

karena banyak guru yang belum mampu membuat pembelajaran yang menarik 

bagi peserta didik sehingga banyak peserta didik yang merasa bosan saat 

menerima pelajaran yang diberikan. 

Proses belajar mengajar akan berjalan efektif apabila menggunakan 

bahan ajar. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu bahan 

ajar tertulis yang diharapkan agar peserta didik dapat mempelajari materi ajar 

secara mandiri dan mampu meningkatkan kreatifitas peserta didik. 

Keberadaan LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dinilai perlu mendapat 

evaluasi karena masih kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, maka tugas 

guru adalah membuat bahan ajar LKPD yang dapat membantu peserta didik 
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untuk dapat mencari tahu atau memahami materi yang ada dan memudahkan 

peserta didik dalam belajar karena pengetahuan dan keterampilan merupakan 

hal penting dalam pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). 

IPA merupakan pelajaran mengenai benda-benda dan gejala alam. 

Pendidikan IPA di Sekolah Dasar diharapkan menjadi sarana bagi peserta 

didik untuk dapat mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar. Pendidikan 

IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajah dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan ini diarahkan agar peserta 

didik mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru IPA kelas IV  

SDN Kedunguter Kec.Banyumas, masalah yang sering dialami dalam 

pembelajaran IPA yaitu kurangnya bahan ajar yang mendukung untuk 

pembelajaran peserta didik sehingga menyebabkan minat dan prestasipeserta 

didik terhadap mata pelajaran IPA rendah karena peserta didik masih kurang 

mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru dalam 

pembelajaran.Bahan ajar yang sering digunakan di SDN Kedunguter ialah 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD memiliki peran yang cukup 

banyak untuk membantu proses belajar peserta didik SD. LKPD yang 

digunakan oleh SD N Kedunguter, Banyumas ini sudah bagus namun masih 

ada beberapa kekurangan. Banyaknya LKPD yang kurang mememuhi syarat 

menjadikan masalah baru. 
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LKPD yang digunakanpada pembelajaran IPA di SDN Kedunguter 

kurang memenuhi syarat-syarat LKPD yang baik. Praktik pembelajaran dalam 

LKPD jarang melakukan praktek atau eksperimen tentang materi yang 

diajarkan sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran IPA, peserta didik tidak 

bersemangat dalam mengikuti instruksi dari guru. Tidak heran jika peserta 

didik cenderung pasif dalam proses pembelajaran IPA khususnya pada materi 

dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. 

Melihat masalah tersebut, guru harusmemilihbahan ajar atau LKPD 

yang dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap memahami materi 

yang diajarkan. LKPD melalui pendekatan saintifik dapat membuat peserta 

didik memahami materilebih mendalam karena peserta didik dapat melihat 

secara langsung atau praktek tentang materi yang akan diajarkan oleh guru, 

sehinggapeserta didik dapat menalar materi dan mengolah materi yang di 

sampaikan oleh guru. Cara ini juga akan memudahkan guru dalam mengajar. 

Dilihat dari persyaratan LKPD yang baik, bahan ajar yang digunakan 

dalam pembelajaran di SD yang akan diteliti masih kurang memenuhi 

persyaratan tersebut. Berikut adalah hasil analisis sederhana bahan ajar LKPD 

yang mengacu pada persyaratan Darmodjo dan Jenny (Widjajanti, 2008:2) : 
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Tabel 1.1 Data Hasil Analisis LKPDIPA materi Sumber Daya Alam 

kelas IV semester 2 tahun pelajaran 2015 

Nama 

Sekolah 

LKPD Hasil Analisis Ketera-

ngan Persyaratan Keleng-

kapan 

SD MIM 

Mertasari 

A.Rosyid 

R.2013.Fokus 

untuk SD/MI 

kelas IV 

Semester 2. 

Sulo: CV 

Sindunata 

- Kurang memiliki syarat 

teknis karena tidak ada 

gambar yang ada pada LKPD 

- Kurang memenuhi syarat 

didaktif karena belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk aktif dalam 

pembelajaran dan belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk menemukan konsep 

dan pemahaman terhadap 

materi 

Belum 

lengkap 

karena tidak 

ada gambar 

yang sesuai 

dengan 

materi. 

Buku 

Terlampir 

SD Negeri 

Kedung-

uter 

Neptiningsih,d

kk.2013.IPA 

untuk SD dan 

MI kelas IV 

semester 

2.Klaten:Intan 

Pariwara 

- Kurang memenuhi syarat 

didaktif karena belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk aktif dalam 

pembelajaran 

- Kurang memenuhi syarat 

didaktif karena belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk menemukan konsep 

dan pemahaman terhadap 

materi. 

Cukup baik, 

sudah ada 

gambar 

yang 

disertakan 

pada 

pembahasan 

Buku 

Terlampir 

SD Negeri 

1 

Purwone-

goro 

A.Rosyid 

R.2013.Fokus 

untuk SD/MI 

kelas IV 

Semester 2. 

Sulo: CV 

Sindunata 

- Kurang memiliki syarat 

teknis karena tidak ada 

gambar yang ada pada LKPD 

- Kurang memenuhi syarat 

didaktif karena belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk aktif dalam 

pembelajaran dan belum bisa 

membantu peserta didik 

untuk menemukan konsep 

dan pemahaman terhadap 

materi 

Belum 

lengkap 

karena tidak 

ada gambar 

yang sesuai 

dengan 

materi. 

Buku 

Terlampir 

 

Sumber :SD Muhammadiyah Mertasari,  SD Negeri Kedunguter dan SD Negeri 1 

Purwonegoro 
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Hasil analisis tersebut dipakai sebagai dasar mengembangkan LKPD 

untuk mengembangkanpotensi berpikirpeserta didik terhadap materi pelajaran 

IPA yang akan dipelajari dan dikemas dengan menarik. LKPD yang 

dikembangkan khusus memaparkan dampak pengambilan bahan alam dan 

gambarnya akan dipelajari dan dilengkapi dengan percobaan yang akan 

dilakukan oleh peserta didiksehingga peserta didik paham mata pelajaran IPA 

tentang menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana validitas pengembangan LKPD dengan pendekatan saintifik 

pada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap 

pelestarian lingkungan di kelas IV? 

2. Bagaimana respon guru terhadap LKPDdengan pendekatansaintifikpada 

materi menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan di kelas IV? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap LKPD dengan 

pendekatansaintifikpada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan 

alam terhadap pelestarian lingkungan di kelas IV? 

4. Bagaimana efektivitas penggunaan LKPD dalam pembelajaran IPA 

dengan pendekatansaintifikpada materi menjelaskan dampak pengambilan 

bahan alam terhadap pelestarian lingkungan di kelas IV? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian adalah: 

1. Untuk memperolehLKPD yang validdengan pendekatan saintifikpada 

materi menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungan di kelas IV. 

2. Untuk mengetahui respon guru terhadap LKPDdengan pendekatan 

saintifikpada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungandi kelas IV. 

3. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPDdengan pendekatan 

saintifikpada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungandi kelas IV. 

4. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan LKPD dalam pembelajaran IPA 

dengan pendekatan saintifik pada materi menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan di kelas IV. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peserta didik 

a. LKPDmelalui pendektan saintifikini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu sumber belajar. 

b. LKPD ini diharapkan agar pembelajaran dapat menjadi lebih menarik 

sehingga menambah percaya diri peserta didik dalam belajar. 

c. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri dan mendapat 

kemudahan dalam menguasai materi. 
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2. Bagi guru 

a. Sebagai masukan dalam membuat lembar kerja peserta didik yang baik 

sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang baik. 

b. Tidak tergantung kepada buku teks. 

3. Bagi sekolah 

LKPDini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar (SD). 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat memperluas pengetahuan yang lebih baik, serta sebagai bahan 

kajian dan contoh dalam pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) pada peserta didik kelas IV. 
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