
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Simpulan berdasarkan hasil pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

berbasis MIKiR PadaTema 2 Selalu Berhemat Energi  Subtema 1 Sumber Energi 

Di Kelas IV Sekolah Dasar yang telah dilakukan  dapat disimpulkan bahwa  

1) Pengembangan bahan ajar berupa Lembar kerja peserta didik berbasis MIKiR 

dikembangkan dengan menggunakan model ADDIE, yaitu Analyze 

(Menganalisis kurikulum, karakteristik peserta didik dan peserta didik dan 

kebutuhan bahan ajar), Design (perencanaan meliputi desain awal dan 

pemilihan format), Develop (pengembangan meliputi validasi dan uji coba 

produk dalam skala kelompok kecil), Implement (penerapan dengan melakukan 

uji coba dalam skala kelompok besar ), dan Evaluate (evaluasi disetiap tahap). 

2) Tingkat validasi produk Lembar Kerja Peserta Didik berbasis MIKiR Produk 

pengembangan telah dinyatakan valid berdasarkan hasil penilaian dari ketiga 

validator tim ahli. Tingkat kevalidan yang diperoleh dari validator 

pembelajaran dengan rata-rata nilai yang diperoleh 80 dengan kategori sangat 

valid, validator bahasa yaitu 77,77 dengan kategori valid dan validator media 

yaitu 91,24 dengan kategori sangat valid. Hasil validasi ketiga validator tim 

ahli dinyatakan LKPD valid sudah dapat digunakan tanpa revisi dan layak 

untuk diujicobakan. 



 

 

 

 

 

3)  Tingkat kepraktisan produk Lembar Kerja Peserta Didik berbasis MIKiR yang diperoleh 

dari respon pendidik memperoleh rata-rata 74,14 dalam kategori sangat baik dan peserta 

didik memperoleh rata-rata 89,92 dalam kategori sangat praktis  

4) Tingkat keefetifan dinyatakan efektif dengan rata-rata keseluruhan nilai N-Gain 0,68 

dengan kategori sedang. 

Penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa Lembar Kerja Peserta Didik berbasis 

MIKiR Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 1 Sumber Energi di kelas IV Sekolah Dasar 

yang valid, praktis dan efektif. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian dan pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis 

MIKiR ialah sebagai berikut; 

1. Pengembangan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dimana peserta didik sebagai bahan 

ajar pendukung berupa LKPD berbasis MIKiR. 

2. Memudahkan pendidik dalam mengajar dan peserta didik dalam memahami materi yang 

ada pada Tema 2 Selalu Berhemat Eneegi Subtema 1 Sumber Energi melalui kegiatan 

MIKiR. 

3. Bahan ajar pendukung bagi pendidik dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3 Saran 

1) Diharapkan guru dapat menggunakan Lembar kerja Peserta Didik berbasis MIKiR dalam 

mencapai Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

2) Diharapakan peneliti dapat mengembangkan pada Tema lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


