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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Lembar Kerja Peserta Didik(LKPD) 

a. Pengertian LKPD 

Menurut Trianto (2012:222) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

adalah panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Menurut Prastowo 

(2014:204) LKPD merupakan materi ajar yang sudah dikemas 

sedimikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari 

materi ajar tersebut secara mandiri. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa LKPD 

merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu 

pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

b. Fungsi LKPD 

Menurut Prastowo (2014: 205) LKPD memiliki fungsi antara lain: 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik 

b. Sabagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

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

d. Mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik 

c. Tujuan penyusunan LKPD 

Menurut Prastowo (2014: 206) LKPDmemiliki 4 tujuan yaitu: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta 

didik tehadap materi yang diberikan 

c. Melatih kemandirian belajar peserta didik 

d. Mempermudah pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta 

didik 

d. Syarat LKPD yang baik 

Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E.Kaligis (Widjajanti, 

2008:2) LKPD yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1) Syarat Didaktif 

Syarat didaktifmengatur tentang penggunaan LKPD yang 

bersifat universal, yaitu: 

a) Mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran 

b) Bersifat universal, dapat digunakan pada peserta didik yang 

pandai dan yang lamban. 

c) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep 

d) Memiliki variasi stimulus melalui beragai media dan kegiatan 

peserta didik sesuai dengan ciri KTSP. 
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e) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral dan estetika pada diri peserta didik. 

f) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi peserta didik. 

2) Syarat Konstruksi 

Syarat kontruksi adalah syarat dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosaka, tingkat kesukaran dan kejelasan yang 

pada hakikatnya harus tepat dan dapat dimengerti oleh peserta 

didik. Syarat-syarat kontruksi yaitu: 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

anak. 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda, 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik, 

d) Menyediakan ruang yang cukup pada LKPD sehingga peserta 

didik dapat menulis atau menggambarkan sesuatu dalam 

LKPD, 

e) Dapat digunakan oleh anak dengan kecepatan belajar 

bervariasi, 

f) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat. 
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3) Syarat Teknis 

Syarat teknis adalah syarat yang menekankan pada tulisan 

gmabar, serta penampilan dalam LKPD. 

a) Tulisan 

(1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 

latin atau romawi yang sukar dipahami peserta didik. 

(2) Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, 

bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. 

(3) Menggunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 

kata dalam satu baris. 

(4) Menggunakan bingkai untuk membedakan materi dengan 

pengambilan kesimpulan. 

(5) Mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan 

besarnya gambar serasi. 

b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat 

menyampaikan  pesan atau isi gambar tersebut secara efektif 

kepada pengguna LKPD. 

c) Penampilan 

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah 

LKPD. Penampilan dalam LKPD harus ditampilkan semenarik 

mungkin agar dapat menimbulkan kesan jernih yang tidak 
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membosankan. Sebab, saat pertaama-tama akan tertarik pada 

penampilan bukan isinya. 

e. Langkah-langkah menyusun LKPD 

Menurut Prastowo (2014: 211) langkah-langkah penyusunan 

LKPD yaitu: 

a) Melakukan analisis kurikulum 

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam 

penyusunan LKPD. Langkah ini dimaksudkan agar dapat 

menentukan materi-materi mana saja yang memerlukan bahan ajar 

LKPD. Analisis kurikulum ini dapat dilakukan dengan cara 

melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang 

diajarkan, kemudian cermati kompetensi-kompetensi apa saja 

yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

b) Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD yang harus ditulis, sehingga LKPD yang 

ditulis sesuai dengan kurikulum serta kompetensi-kompetensi apa 

saja yang harus dikuasai peserta didik. Menganalisis kurikulum 

dan sumber belajar merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

dalam menyusun peta kebutuhan LKPD, seperti menganalisis 

SK,KD, Indikator teori singkat tentang materi sehingga dapat 

diketahui berapa LKPD yang dibuat. 
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c) Menentukan judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan dari kompetensi dasar (KD), materi 

pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

Satu KD dapat dijadikan sebagai judul LKPD apabila kompetensi 

tersebut tidak terlalu besar, namun apabila terdapat cakupan 

kompetensi yang besar maka dapat diuraikan ke dalam materi 

pokok dan maksimal empat materi pokok. 

d) Penulisan LKPD 

Langkah yang dilakukan adalah: 

1) Merumuskan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar (KD) merupakan penjabaran dari 

Standar Kompetensi (SK). SK, KD, Indikator diturunkan dari 

silabus. 

2) Menentukan alat penilaian 

Alat tes yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik karena masing-masing tes memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Alat tes yang digunakan berisi 

tentang materi yang diajarkan. 

3) Menyusun materi 

Menurut Prastowo (2012:214) materi LKPD dapat 

berupa informasi pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang 

lingkup substansi yang akan dipelajari. Materi dapat diambil 
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dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, internet, jurnal 

hasil penelitian, dan sebagainya. 

4) Memperhatikan struktur LKPD 

Akhir dari langkah penyusunan LKPD. Struktur ini 

terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan 

dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, serta 

penilaian. 

2. Model Pengambangan Perangkat Pembelajaran  

Model pengembangan pembelajaran yang disarankan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974) adalah model 4D. Model ini 

terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu pendefinisian 

(define),perancangan(design), pengembangan (develop), dan penyebaran 

(desseminate). 
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Gambar 2.1 Model Pengembangan Pembelajaran 4-D menurut 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (Trianto, 2012:190) 
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a. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari batasan 

materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 

langkah pokok, yaitu: 

1) Analisis Awal akhir (front-end analysis) 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran 

sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar.  

2) Analisis Peserta didik 

Analisis peserta didik berisi tentang karakteristik peserta 

didik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat 

pembelajaran. 

3) Analisis Tugas (task analysis) 

Analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk 

menentukan isi dalam satuan pembelajaran. Tujuan analisis tugas 

aalah untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama 

yang akan dikaji lalu dianalisis. 

4) Analisis Konsep (concept analysis) 

Analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci 

dan menyusun secara sistematis konspe-konsep yang relevan yang 

akan diajarkan berdasarkan analisis awal akhir. Untuk mendukung 

konsep ini, analisis-analisis yang perlu dilakukan adalah a) analisis 
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standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk 

menentukan jumlah dan jenis bahan aja, b) analisis sumber belajar 

yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber mana 

yang mendukung penyusunan bahan ajar. 

5) Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional) 

Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum 

hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan 

perilaku objek penelitian. 

b. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan bertujuan untuk menyiapkan prototipe 

perangat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: 

1) Penyusunan tes acuan patokan 

Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah awal 

yang menghubungkan tahap pendefinisian (define) dan tahap 

perancangan (design). 

2) Pemilihan media 

Pemilihan media yang sesuai tujuan dilakukan untuk 

mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3) Pemilihan format 

Pemilihan format dalam pengembangan peningkatan 

pembelajaran dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi 

pembelajaran, pemilihan stategi, pendekatan, metode 
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pembelajaran dan sumber belajar. Pemilihan format tergantung 

pada faktor yang dibahas. 

4) Rancangan Awal  

Rancangan awal adalah rancangan seluruh perangkat 

pembelajaran yang melibatkan guru dan peserta didik. 

c. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir 

perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan 

para pakar ahli/praktisi dan data hasil uji coba. Dalam tahap ini 

terdapat dua langkah, yaitu penilaian para ahli dan uji coba terbatas. 

d. Tahap Penyebaran (Desseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di 

sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji 

efektivitas penggunaaan perangkat di dalam KBM. 

3. Research And Development (R&D) 

1. Pengertian R & D 

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2012:407). Pengembangan 

dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dari produk 

yang telah dihasilkan dengan keadaan yang ada. Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian dapat berupa perangkat pembelajaran 
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seperti: Rencana Pembelajaran (RPP), bahan ajar, Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), media pembelajaran, dan tugas/penelitian.Oleh 

karena itu penelitian pengembangan dilakukan agar mencapai 

kesesuaian antara produk dengan tujuan pembelajaran. Borg and Gall 

(1983:772) menyatakan bahwa R&D sebagai berikut: 

“Educational research and development (R&D) is process 

used to develop and validate educational products. The steps of this 

process are usually referred to as the R&D cycle, which consists 

studying research findings pertient to the product to be developed, 

developing the product based on this findings, fild tesing in the 

deficiencies found in the field-testing stage”. 

 

 

Maksud pernyataan adalah: R&D merupakan suatu proses 

untuk mengembangkan serta melakukan velidasi dari proudk-produk 

yang telah dihasilkan dalam dunia pendidikan, produk tersebut 

meliputi materi, buku teks, dan metode pembelajaran. Proses 

penelitian ini disebut siklus R&D, diantaranya terdiri dari beberapa 

langkah yaitu: mempelajari hasil temuan atau permasalahan dari 

produk yang telah dihasilkan, mengembangkan produk berdasarkan 

temuan tersebut, melakukan uji coba yang kemudian dilanjutkan 

dengan merevisi produk tersebut untuk mentempurnakan kelemahan 

produk yang ditentukan pada tahap uji coba.Jadi penelitian dan 

pengembangan merupakan proses yang dilakukan untuk 

mengembangkan suatu produk baru yang bertujuan untuk 

menyempurnakan produk lama yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang ada dengan melalui beberapa langkah-langkah dan metode yang 

harus dilakukan. 
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2. Langkah-langkah R & D 

Menurut Borg dan Gall (Sukmadinata, 2011 :169), langkah-

langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan adalah: 

a. Penelitian dan pengumpulan data (research and information 

collecting)  

Mengukur kebutuhan, studi literature, penelitian dalam skala kecil, 

dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 

b. Perencanaan (planning) 

Menyusun rencana penelitian yang meliputi kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian 

rumusan tujuan yang akan dicapai dengan peneliti tersebut, desain 

atau langkah-langkah penelitian, dan kemungkinan pengujian 

dalam lingkup terbatas. 

c. Pengembangan draf produk (develop preliminary from of product) 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan 

instrumen evaluasi 

d. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) 

Uji coba dilapangan pada 1 sampai 3 sekolah dengan 6 sampai 12 

subjek uji coba (guru). Selama uji coba diadakan pengamatan 

wawancara dan pengedaran angket. 

e. Merevisi hasil uji coba (main product revision) 

Mamperbaiki atau penyempurnaan hasil uji coba 

f. Uji coba lapangan (main field testing) 
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Melakukan uji coba yang lebih luas pada 5 sampai 15 sekolah 

dengan 30 sampai 100 orang subjek uji cobanya. Data kuantitatif 

guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan 

dikumpulkan dan hasil pengumpulan data evaluasi dibandingkan 

dengan kelompok pembanding. 

g. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operasional product 

revision) 

Menyempurnakan produk hasil uji lapangan. 

h. Uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing) 

Pengujian dilaksanakan pada 10 sampai dengan 30 sekolah 

melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek dan dilakukan melalui 

angket, wawancara, dan observasi, dan analisis hasilnya. 

i. Penyempurnaan produk akhir (final product revision) 

Penyempurnaan yang didasarkan pada masukan dari uji 

pelaksanaan lapangan 

j. Diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation) 

Melaporkan hasilnya dalam pertemuan professional dan dalam 

jurnal dengan bekerjasama dengan penerbitan serta memonitor 

penyebaran untuk mengontrol kualitas. 

4. Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Pengertian IPA 

Menurut Einstein (Suyatno, 2009 : 10) mengemukakan bahwa IPA 

merupakan suatu bentuk upaya yang memuat berbagai pengalaman 
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dengan alam menjadi suatu sistem pola berpikir yang logis dan tertentu 

yang tidak lain adalah pola berpikir ilmiah. Secara singkat IPA adalah 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan 

segala isinya.Menurut Trianto (2010:136) IPA adalah suatu kumpulan 

yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-

gelaja alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa 

ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya.Mulyasa (2009:111) 

pembelajaran IPA dilaksanakan secaran inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

b. Ruang lingkup IPA 

Menurut Mulyasa (2009:112) ruang lingkup bahan kajian IPA 

meliputi aspek-aspek: 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinyadengan lingkungan, serta kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat dan 

gas. 

3) Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 

4) Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan 

benda-benda langit lainnya. 
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5. Dampak Pengambilan Bahan Alam Terhadap Pelestarian 

Lingkungan 

Sumber daya alam hayati sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbarui tetap memiliki jumlah yang terbatas, hasil yang terus 

berlanjutjangan sampai terlewatkan sehingga tidak terjadi penurunan 

kualitaslingkungan.Dampak pengambilan bahan alamsecara sembarang 

dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang membuat penurunan 

kualitas lingkungan. Beberapacontoh kerusakan lingkungan adalah sebagai 

berikut. 

1. Hutan 

Hutan biasa dimanfaatkan manusia berupa kayu, hewan-hewan, 

hutan, maupun lahan hutan. Kayu kayu sering diperoleh dengan 

penebangan hutan secara liar. Selain kayu, sumber daya hutan yang 

sering diambil manusia berupa hewan. Perburuan liar ini yang akan 

berdampak pada punahnya hewan-hewan hutan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hutan  Gambar 2.3 Kerusakan hutan 

akibat ulah manusia 
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Lahan digunakan untuk perumahan, pertanian, dan 

industri.Manusia membuka lahan hutan dengan cara membakar hutan. 

Kebakaran hutan dapat menyebabkan tanah hutan menjadi tandus. 

Ekosistem hutan juga menjadi rusak karena sebagian besar tumbuhan 

dan hewan di dalam hutan mati terbakar. 

2. Laut 

Laut menyimpan berbagai 

sumber daya alam yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Namun, 

terkadang manusia mengambil 

sumber daya laut tanpa perhitungan, 

misalnya ketika menjaring ikan di 

laut.  

Para pencari ikan sering menggunakan pukat harimau. Bahkan, ada 

juga yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Selain 

penangkapan ikan, kegiatan manusia yang dapat menyebabkan 

kerusakan yaitu pengambilan terumbu karang secara besar-besaran.  

Terumbu karang berfungsi menahan terjangan ombak laut. Selain 

itu, terumbu karang merupakan tempat hidup hewan laut. Akibatnya, 

hewan-hewan laut kehilangan tempat hidupnya. 

 

 

 

Gambar 2.4 Laut 
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3. Sungai 

Di Indonesia terdapat banyak sungai. Namun, sungai di Indonesia 

banyak yang rusak akibat ulah manusia. Sungai menjadi rusak karena 

batu-batuan sungai banyak yang diambil manusia. Batu-batuan sungai 

dapat menahan arus sungai yang deras.Jika batu-batuan ini diambil, 

arus sungai dapat menyebabkan erosi tanah di sekitar sungai. Sungai 

juga menjadi tempat hidup ikan air tawar. 

 

 

 

 

       

Gambar 2.5 Sungai 

Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. 

Pengambilansumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan 

kerusakan lingkungan.Meskipun sumber daya alam ada yang dapat 

diperbarui, tetapi tetap saja kitaharus memanfaatkannya secara 

bijaksana. 

6. Pendekatan Saintifik 

Menurut Gultom (2014:18), pendekatan saintifik diyakini sebagai titian 

emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan peserta didik. 
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Gambar 2.6 pendekatan saintifik dan 3 ranah yang disentuh 

Langkah-langkah pendekatan saintifik: 

1. Mengamati (observing) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan 

tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik 

merasa senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Guru 

memfasilitasi siwa untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek dengan 

kompetensi yang diharapkan yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, 

dan mencari informasi. 

2. Menanya (questioning) 

Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

sikap (tahu 
mengapa) 

keterampilan 
(tahu 

bagaimana) 

Produktif 

Inovatif 

Kreatif 

Afektif 

pengetahuan 
(tahu apa) 
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diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotentik). Kompetensi yang dikembangkan 

adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

3. Mengumpulkan informasi/eksperimen (mencoba) 

Mengumpulkan informasi/eksperimen kegiatan pembelajarannya 

antara lain melakukan eksperimen; membaca sumber lain selain buku 

teks; mengamati objek/kejadian/aktivitas; dan wawancara dengan 

sumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses pengumpulan 

informasi/eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai 

cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat. Peserta didik harus memiliki keterampilan proses 

untuk menngembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta 

mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

4. Mengasosiasi/Mengolah informasi 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses 

mengasosiasi/mengolah informasi adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
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prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. Kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi terdapat 

kegiatan menalar yang digunakan dalam  KTSP untuk menggambarkan 

bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran 

adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris 

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Proses menalar guru diharapkan dapat memberikan 

dorongan agar siwa aktif bertanya jawab dan memancing peserta didik 

untuk berpikir komplek dan kritis. 

5. Mengkomunikasikan 

Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam 

tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 

pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar. Pada tahap ini, masing-masing peserta 

didik diharapkan dapat menyimpulkan hasil pembelajaran untuk dapat 

dimasukkan ke dalam nilai hasil pekerjaan peserta didik. 

Berdasarkanlangkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran saintifik disesuaikan pada materi ajar yang bertujuan 

agar peserta didikdapat berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri 
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sehingga dapat lebih kritis dan rasional. Sehingga membuat peserta 

didik lebih aktif. 

B. Kerangka Pikir  

 LKPD digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, namun 

LKPD IPA khususnyadi SD Negeri Kedunguter belum cukup membantu 

belajar peserta didik secara mandiri dan memahami materi yang disampaikan 

oleh guru dengan baik dan di khawatirkan akan mengakibatkan kurangnya 

pemahaman peserta didik dalam belajar mandiri, sulit dalam menguasai materi 

serta kurang percaya diri dalam belajar. Hal ini terjadi karena kurangnya 

bahan ajar yang mendukung untuk pembelajaran peserta didik. LKPD yang 

digunakan di SDN Kedunguter sudah cukup baik namun masih ada beberapa 

kekurangan. Selain itu, hasil pretest menunjukan bahawa peserta didik masih 

belum memahami materi yang diajarkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dibutuhkan suatu pengembangan bahan ajar LKPD yang digunakan untuk 

mempermudah guru dalam mengajar dan untuk melengkapi LKPD yang sudah 

ada serta meminimalisir kekurangan yang diharapkan. Selain itu LKPD ini 

diharapkan  dapat dijadikan sumber belajarpeserta didik dan memungkinkan 

peserta didik untuk belajar mandiri serta peserta didik mendapat kemudahan 

dalam menguasai materi. Pengembangan LKPD melalui pendekatan saintifik 

yang diharapkan mampu menunjang pembelajaran di kelas agar lebih 

berinovatif. Pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan efektif bagi guru 

maupun peserta didik. 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan LKPD dengan pendekatan saintifikpada materi 

menjelaskan dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian 

lingkungankelas IV yang valid. 

2. Respon baik guru terhadap pembelajaran menggunakan LKPD dengan 

pendekatan saintifik pada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan 

alam terhadap pelestarian lingkungankelas IV. 

3. Respon baikpeserta didik terhadap pembelajaran menggunakan LKPD 

dengan pendekatan saintifik pada materi menjelaskan dampak 

pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungankelas IV. 

4. Terdapat efektifitas LKPD dengan pendekatan saintifikterhadap prestasi 

belajar peserta didik pada materi menjelaskan dampak pengambilan bahan 

alam terhadap pelestarian lingkungandi kelas IV. 
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