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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum yang diterapkan pada bidang pendidikan saat ini adalah 

Kurikulum 2013. Melalui perubahan kurikulum yang awalnya menggunakan KTSP 

2006, diharapkan ada peningkatan dalam bidang mutu pendidikan. Kurikulum 2013 

yang diterapkan saat ini di dalam prinsip-prinsipnya menekankan pada kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disahkan oleh kementrian pendidikan 

dan kebudayaan mulai tahun 2013.  

Kurikulum 2013 merupakan tuntutan pembelajaran untuk menciptakan 

pengalaman belajar dengan bekerja secara ilmiah bagi peserta didiknya. Oleh sebab 

itu kurikulum 2013 dilaksanakan berlandaskan pada pendekata ilmiah yaitu 

pendekatan saintifik (scientitific approach) (Abidin, 2014). Dalam permendikbud 

No. 81a 2013, kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik 

yaitu, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, 

mengasosiasi/mengolah informasi, mengkomunikasikan.  

Kegiatan pembelajaran dalam pendekatan saintifik dipasangkan dengan 

pembelajaran tematik terpadu, dinamakan tematik terpadu karena merupakan 

pembelajaran yang memadukan berbagai kompetensi mata pelajaran ke dalam 

sebuah tema. Dalam pembelajaran tematik salah satu komponen penting untuk 

menunjang proses pembelajaran adalah bahan ajar.  

Bahan ajar adalah segala bahan yang dapat dimanfaatkan dalam membantu 

guru melaksanakan proses pembelajaran (Majid, 2013:173). Peserta didik dapat 
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mempelajari suatu kompetensi secara terstruktur, dengan begitui peserta didik 

mampu menguasai kompetensi yang akan dicapai dengan bahan ajar. maka dari itu 

bahan ajar memiliki peran pokok dalam pembelajaran tematik. Pengelompokannya 

dalam tematik terpadu (Prastowo, 2013: 303) menyatakan bahan ajar tematik 

meliputi berbagai jenis, seperti buku ajar pendukung, video pembelajaran, media 

pembelajaran, LKPD dan lain sebagainya. 

Salah satu bahan ajar yang  mampu membantu penerapan pembelajaran 

tematik pada kurikulum 2013 adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD 

merupakan bahan ajar yang terdiri dari: topik pembelajaran, rangkuman dan 

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus diselesaikan peserta didik 

untuk mencapai kompotensi yang dimunculkan (Prastowo, 2012:204). LKPD dapat 

dibuat berdasarkan materi yang dibutuhkan agar dapat menuntun untuk 

mengarahkan fokus peserta didik terhadap materi tersebut. Dengan begitu LKPD 

dapat didesain dan dikembangkan sendiri oleh guru sesuai materi pembelajaran 

yang akan disampaikan sebagai pendukung dalam proses kegiatan pembelajaran 

dan mengakomodasi peserta didik secara mandiri mempelajari dan memahami 

materi yang disampaikan oleh guru sehingga mampu mencapai tujuan 

pembelajarannya (Rahayuningsih, 2018). 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Sekolah Dasar Negeri 112/1 

Perumnas, pada tanggal 15 Maret 2019, peneliti mendapati proses pembelajaran 

yang dilakukan guru belum menggunakan LKPD. Pada kegiatan pembelajaran guru 

hanya menggunakan buku siswa yang diterbitkan oleh pemerintah. Tugas-tugas 

yang diberikan kepada peserta didik diambil dari soal-soal yang ada di dalam buku 

siswa tersebut. Adapun untuk kegiatan eksperimen jarang dilakukan dikarenakan 
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keterbatasan kemampuan guru dan waktu dalam merancang pembelajaran. LKPD 

dapat membantu guru dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, namun 

guru tidak mempunyai cukup waktu untuk mengembangkan LKPD sendiri dan 

tidak diberikan kesempatan mencarinya, sehingga hanya menggunakan bahan ajar 

yang disediakan oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran. Berdasarkan hasil 

observasi yang peneliti lakukan, maka dirasa perlunya pengembangan LKPD, hal 

itu bertujuan mengakomodasi peserta didik dalam hal pencapaian kompetensi dan 

membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu pengembangan bahan ajar berupa LKPD adalah dengan berbasis 

“MIKiR”. Tanoto Foundation mencetuskan pendekatan pembelajaran baru yaitu 

MIKiR. MIKiR adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. MIKiR yang di dalamnya 

terdiri dari langkah pembelajaran: Mengalami, Interaksi, Komunikasi dan Refleksi. 

Pendekatan MIKiR yang beracuan pada unsur 5M pada pendekatan saintifik sangat 

cocok digunakan pada pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan ini diharapkan 

membuat peserta didik mampu berkerjasama dengan kelompok, lebih kreatif, dan 

kritis selama pembelajaran berlangsung. (www.tanotofoundation.org). 

Pendekatan MIKiR ini sudah diterapkan sejak 2010 dengan melakukan 

pelatihan dan pendampingan terhadap sekolah yang dipilih. Hal itu terlampir pada 

majalah Tanoto Foundation “apa kabar?” (edisi mei dan juli, 2018: 22) Salah satu 

sekolah yang menerapkan pendekatan ini adalah SDS Muara Tiga, Sumatera Utara 

dan berhasil meraih prestasi pada lomba LCC. Prestasi yang berhasil diraih tak 

lepas dari bimbingan Tanoto Foundation dalam menerapkan sebuah pembelajaran 

yang menggunakan konsep MIKiR, telah berhasil dalam meningkatkat 
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ketercapaian kompetensi peserta didik dalam belajar. Proses belajar dengan konsep 

MIKiR ini akan menumbuhkan kebiasaan kepada peserta didik untuk terus belajar 

dan berproses dalam meningkatkan kemampuan diri. 

Penelitian yang sejalan penelitian ini adalah penelitian oleh (Widodo, 2017) 

yang berjudul “Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbasis 

Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Penyelesaian Masalah 

Lingkungan Sekitar Peserta Didik di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan 

LKPD layak digunakan pada pembelajaran. Hal itu dibuktikan Hal tersebut 

dibuktikan pada aktivitas kinerja peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

lingkungan sekitar yang memperoleh persentase sebesar 81% dengan kategori 

sangat tinggi. Pendekatan MIKiR dalam langkah kegiatannya terintegrasi dengan 

pendekatan saintifik, maka dapat di simpulkan bahwa MIKiR dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik Berbasis MIKiR pada Tema 2 Sub Tema 3 Energi Alternatif di Kelas 

IV Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah 

dalam pengembangan ini adalah : 

1. Bagaimanakah prosedur pengembangan LKPD berbasis MIKiR di kelas 

IV sekolah dasar pada Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi 

alternatif? 
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2. Bagaimanakah mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV 

sekolah dasar pada Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi 

alternatif yang valid? 

3. Bagaimanakah mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV 

sekolah dasar pada Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi 

alternatif yang praktis? 

4. Bagaimanakah mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV 

sekolah dasar pada Tema 2 selalu berhemat energi subtema energi 

alternatif yang efektif? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan pengembangan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menjelaskan prosedur pengembangan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV 

Sekolah Dasar pada Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi 

alternatif. 

2. Mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV Sekolah Dasar pada 

Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi alternatif yang valid. 

3. Mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV Sekolah Dasar pada 

Tema 2 selalu berhemat energi subtema 3 energi alternatif yang praktis. 

4. Mengembangkan LKPD berbasis MIKiR di kelas IV Sekolah Dasar pada 

Tema selalu berhemat energi subtema 3 energi alternatif yang efektif. 
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1.4 Spesifikasi Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah bahan ajar berupa 

lembar kerja peserta didik berbasis MIKiR. Spesifikasi produk yang diharapkan 

berupa : 

1. Lembar kerja peserta didik materi kelas IV Tema 2 Selalu Berhemat 

Energi Subtema 3 Energi Alternatif dengan menyesuaikan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 

2. Lembar kerja peserta didik terdiri dari komponen sebagai berikut : 

 Cover 

 Identitas LKPD 

 Identitas Peserta Didik 

 Kata Pengantar 

 Daftar Isi 

 Materi Pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan peserta 

didik (latihan tugas yang harus dipecahkan peserta didik) dari 

pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 

 Tabel penilaian 

 Daftar Pustaka 

3. Lembar kerja peserta didik dikembangkan menggunakan microsoft 

word 2016 

4. Bentuk fisik produk 

 Ukuran : A4 

 Bentuk isi : Hardcover 
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 Warna : biru, putih, violet (bervariasi) 

 Jenis huruf : Tahoma (bervariasi) 

 Ukuran huruf : Judul 30 Pt, 20 Pt, 18 Pt, Materi 14 Pt. 

5. Kelebihan produk yang akan dikembangkan dari pengembangan 

yang sudah ada seperti “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Dengan Pendekatan Saintifik Untuk  Meningkatkan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Ips  Bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” 

yang dilakukan oleh Rahayuningsih dkk, 2018, adalah langkah 

kegiatan yang lebih fleksibel, Karena pendekatan MIKiR yang 

meringkas langkah 5M yang ada pada pendekatan saintifik. Pada 

LKPD yang berbasis MIKiR ini terdapat kegiatan refleksi di setiap 

akhir pembelajaran yang akan membantu guru untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan ini juga tidak terbatas pada satu mata pelajaran, 

melainkan pada satu subtema pembelajaran. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD N 112/1 Perumnas, 

pengguna penggunaan bahan ajar terbatas pada buku siswa, belum terdapat bahan 

ajar pendukung lain untuk membuat peserta didik menjadi aktif pada pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkannya pengembangan lembar kerja peserta didik 

untuk memberikan sebuah inovasi untuk memperbaiki mutu pendidikan. Lebih 

spesifiknya untuk menciptakan bahan ajar yang mampu meningkatkan kegiatan 

proses belajar lebih aktif sehingga peserta didik mampu mencapai kompetensi yang 

di inginkan dalam kegiatan pembealajaran. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi Pengembangan 

1. Lembar kerja peserta didik yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai bahan ajar untuk menunjang pembeljaran pada tema 2 selalu 

berhemat energi sub tema 3 energi alternatif kelas IV Sekolah dasar. 

2. Lembar kerja peserta didik dikembangkan dengan prosedur yang  

sistematis, pada tahapan model pengembangan ADDIE. 

1.6.2 Keterbatasan pengembangan 

1. Pengembangan lembar kerja peserrta didik terbatas pada tema 2 

selalu berhemat energi sub tema 3 energi alternatif kelas IV Sekolah 

Dasar. 

2. Pengembangan lembar kerja peserta didik membutuh waktu yang 

lama karena penilaian yang dilakukan sampai dengan kelayakan 

lembar kerja peserta didik dalam kelompok besar. 

3. Pengembangan dilakukan hanya sampai uji coba produk, tidak 

sampai dipasarkan, dikarenakan faktor biaya. 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk meminimalisir kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka  

diajukan istilah berikut : 

1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran ataupun 

kompetensi yang akan dicapai peserta didik (Abdul Majid 2013:173) 
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2. Lembar pekerja peserta didik adalah bahan ajar yang didalamnya 

berisi materi dan aktifitas yang dilakukan peserta didik (latihan tugas 

yang harus dipecahkan peserta didik) yang sudah dikhususkan untuk 

meningkatkan pencapaian kompetensi yang dibutuhkan peserta 

didik (Prastowo, 2012:204) 

3. Konsep belajar MIKiR adalah suatu konsep belajar dimana 

menumbuhkan kebiasaan kepada peserta didiknya untuk terus 

berproses dengan lingkungan belajarnya (Tanoto Foudation) 

 


