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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis 

MIKiR pada Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas 

IV sekolah dasar yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu: 

1) Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis MIKiR pada Tema 2 

Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas IV sekolah dasar 

dikembangkan menggunakan model pengembangan ADDIE, yaitu: Analyze 

(Analisis, meliputi analisis kurikulum, analisis kebutuhan pengembangan dan 

analisis karaktersitik peserta didik), Design (Rancangan, meliputi pembuatan 

storyboard produk, prototype produk dan penyiapan instrumen validitas), 

Development (Pengembangan, meliputi validasi instrumen, ahli pembelajaran, 

ahli bahasa dan ahli media, serta uji coba kelompok kecil produk 

pengembangan), Implementation (Implementasi, meliputi uji coba kelompok 

besar pada seluruh peserta didik kelas IV SD di lokasi penelitian), dan 

Evaluation (Evaluasi, meliputi evaluasi formatif dan sumatif selama 

melakukan pengembangan). 

2) Produk pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis MIKiR pada 

Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas IV sekolah 

dasar telah dinyatakan valid dengan perolehan skor yang didapat dari: a) 

validator ahli pembelajaran sebesar 77% yang berada dalam kategori valid; b) 

validator ahli bahasa sebesar 78% yang berada dalam kategori valid; dan c) 

validator ahli media sebesar 81% yang berada dalam kategori sangat valid.   
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3) Produk pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis MIKiR pada 

Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas IV sekolah 

dasar dinyatakan sangat praktis dengan peroleh skor yang didapat dari: a) 

penilaian kepraktisan produk oleh pendidik sebesar 95% yang berada dalam 

kategori sangat praktis; b) penilaian kepraktisan produk oleh peserta didik 

sebesar 81% yang berada dalam kategori sangat praktis. 

4) Produk pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis MIKiR pada 

Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas IV sekolah 

dasar dinyatakan sangat efektif sebagaimana hasil yang didapat ketika 

melakukan prettest dan posttest yakni dengan perolehan skor N-Gain sebesar 

0,71 yang berada dalam kategori tinggi. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian dan pengembangan ini yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan ajar pendukung untuk memudahkan pendidik dalam mencapai 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), 

melalui unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan MIKiR. 

2) Memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang terdapat pada 

Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat Energi di kelas IV sekolah 

dasar melalui kegiatan-kegiatan percobaan, wawancara, dan bertukar gagasan 

atas informasi yang telah diperoleh. 

3) Menjadi bekal bagi seorang pendidik yang profesional untuk dapat 

mengembangkan sendiri bahan ajar pendukung yang melihat karakteristik 

peserta didik serta lingkungan sekitar untuk mengintegrasikannya dalam proses 

pembelajaran. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, maka saran yang diberikan 

yakni sebagai berikut: 

1) Diharapkan agar pendidik dapat menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik 

Berbasis MIKiR pada Tema 2 Selalu Berhemat Energi Subtema 2 Manfaat 

Energi di kelas IV sekolah dasar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2) Diharapkan agar pendidik dapat mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik 

Berbasis MIKiR pada tema dan subtema yang lain agar lebih memudahkan 

peserta didik dalam memahami konsep. 

3) Diharapkan agar pihak sekolah dapat mendukung dan memfasilitasi pendidik 

untuk mengembangkan bahan ajar pendukung dalam proses pembelajaran, 

dengan berbagai hambatan yang akan dihadapi oleh pendidik dalam proses 

pengembangan dan penerapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


