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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan proses yang dilalui oleh setiap orang untuk 

memperoleh pengalaman dari segala unsur kehidupan. Dengan mengenyam 

pendidikan, seseorang dapat menambah pengetahuannya, keterampilan, dan 

memperbaiki sikap. Maka dari itu, pendidikan sejatinya dapat memengaruhi 

seseorang untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Adapun fungsi 

pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 

2003 Pasal 3 adalah 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

 

Dalam hal ini pemerintah mengharapkan dengan adanya pendidikan, 

peserta didik supaya dapat mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk 

menjadi manusia yang lebih baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan 

negara. Maka, sesuai dengan fungsi pendidikan tersebut peserta didik dituntut 

untuk dapat memiliki kemandirian dan berilmu dengan dibimbing oleh guru 

melalui proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat memperoleh kemampuan tersebut 

siswa perlu mendapatkan arah dan bimbingan dari seorang guru. Kemampuan 

yang diharapkan berupa sikap kritis, sistematis, logis, kreatif, dan bekerja sama. 

Sikap kritis dan logis diperlukan dalam pembentukan rasa penasaran dan tidak 

mudah puas sebelum menemukan hasil yang sesuai. Kemudian sikap sistematis 

diperlukan siswa dalam menyusun segala sesuatu berdasarkan urutan. Artinya 

siswa ini akan lebih teratur dalam pembelajarannya. Dalam bekerja sama juga 

siswa akan lebih menghargai teman-teman dan selalu berpartisipasi dalam 

kelompok. Lalu sikap kreatif diperlukan dalam pemecahan masalah dengan cara 

siswa dan berbeda dari orang lain. Pemecahan masalah melibatkan siswa dalam 
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penyelidikan sendiri, yang memungkinkan mereka menginterpretasikan dan 

menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun pemahaman tentang 

fenomena tersebut (Yuniarti, 2010, hlm. 4). Kemampuan-kemampuan ini dapat 

dikembangkan melalui belajar IPA, yang proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar dengan cara ilmiah.  

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut, bahwa dengan 

pendidikan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan 

bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Salah satu keterampilan yang perlu 

dilatihkan kepada siswa agar memiliki kemampuan-kemampuan di atas adalah 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains memiliki pengaruh terhadap 

peserta didik, karena dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan mental yang tinggi, seperti berpikir kritis, pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah. Keterampilan proses sains ini bukan keterampilan 

bawaan, namun perlu dilatih melalui proses yang dilakukan siswa dalam belajar 

(Bundu, 2006). Maka, hasil belajar sains melalui proses sains menghasilkan kesan 

lama diingat, tidak mudah lupa, dan akan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan indikatornya, eksperimen merupakan bagian dari keterampilan 

proses sains. Pada kegiatan bereksperimen tersebut mencakup seluruh 

keterampilan proses sains (Sundari, 2016, hlm 1). Sejalan dengan pendapat Bundu 

(2006, hlm 30) yang menjelaskan bahwa eksperimen adalah suatu kegiatan yang 

mencakup seluruh keterampilan proses sains, karena untuk menemukan jawaban 

dari satu pertanyaan diperlukan langkah-langkah seperti identifikasi variabel, 

membuat prediksi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menginterpretasi 

data, dan membuat kesimpulan. Eksperimen dapat memberikan kesempatan yang 

besar kepada siswa untuk mengalami secara langsung pada saat percobaan. Dalam 

hal ini siswa dapat menerapkan teori pada saat pembelajaran, sehingga 

pengetahuan yang siswa dapatkan tidak mengawang. 

Untuk memperoleh proses pembelajaran yang menarik, pendidik harus 

memiliki metode, model, media dan pendekatan yang sesuai dengan keadaan dan 

kondisi siswa yang akan belajar supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah 
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satu komponen untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu menggunakan bahan 

ajar. Bahan ajar dapat berupa bahan ajar cetak, bahan ajar visual, bahan ajar audio 

visual, bahan ajar multimedia, dan benda nyata. Pentingnya penggunaan bahan ajar 

dalam pembelajaran yaitu sebagai pedoman bagi siswa terhadap kompetensi yang 

harus dikuasai. Bahan ajar dapat membantu dalam memahami konsep yang tidak 

mampu dijelaskan secara verbal. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu 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 (Prastowo, 2015, hlm 204). 

Lembar kerja peserta didik berisi kegiatan atau langkah-langkah yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik dalam menemukan konsep pada proses 

pembelajaran. LKPD seringkali digunakan oleh para guru dalam menyampaikan 

materi. Dalam LKPD biasanya memuat tugas atau pertanyaan yang harus 

diselesaikan oleh siswa. Dalam pembelajaran IPA di SD, seharusnya LKPD berisi 

tuntunan proses yang digunakan pada saat percobaan atau melakukan eksperimen. 

LKPD berbasis eksperimen berupa lembar kerja yang memuat petunjuk 

praktikum yang menggunakan alat-alat dan bahan bahan-bahan (Afifah, 2013, hlm 

3). LKPD berbasis eksperimen juga tidak terlepas dari keterampilan proses sains 

yang di dalamnya memuat suatu proses ilmiah dalam melakukan penyelidikan. 

Dengan melakukan eksperimen siswa dapat menemukan sendiri konsep yang akan 

dipelajarinya, karena peserta didik melakukan sendiri percobaan yang menuntut 

penyelesaian masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru 

SD yang mengajar di kelas V di sekolah yang berbeda, ditemukan hasil sebagai 

berikut. Menurut guru A di kelas V di SD X sudah menggunakan LKPD pada saat 

pembelajaran IPA. LKPD sangat membantu siswa dalam pembelajaran. Beliau 

memanfaatkan langkah kerja pada buku tematik siswa terkadang merancang 

sendiri LKPD. Dalam LKPD, beliau melatihkan beberapa keterampilan proses 

sains. Penggunaan LKPD pun memiliki kendala yaitu minimnya alat dan fasilitas 

di sekolah. Sedangkan LKPD berbasis KPS jarang dilakukan sehingga 
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penggunaan LKPD hanya sebagai lembaran untuk menulis bukan untuk 

penyelidikan. 

Hasil wawancara kedua yang dilakukan terhadap guru B yang mengajar di 

kelas V di SD Y bahwa LKPD sangat membantu dalam proses pembelajaran, 

karena dengan LKPD akan lebih meningkatkan aktifitas belajar siswa dan menarik 

perhatian siswa. LKPD ini sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk 

memudahkan siswa untuk memahami materi IPA yang sedang diajarkan. Guru 

dapat menggunakan LKPD dari buku siswa dan membuat sendiri LKPD sendiri. 

LKPD harus memuat keterampilan yang dapat melatih siswa seperti mengamati, 

mengklasifikasikan dan menggunakan alat, dan melakukan percobaan. Kesulitan 

yang dirasakan yaitu pada saat pelaksanaan anak ada yang manja dan ingin diberi 

tahu oleh guru, kemudian ada yang belum bisa menggunakan alat dan ada juga 

yang tidak suka pembelajaran IPA. Dalam penggunaan LKPD berbasis KPS hanya 

dilatihkan sebagian kepada siswa. 

Hasil wawancara yang ketiga dilakukan terhadap guru C bahwa dengan 

LKPD dapat mengefektifkan waktu, tujuan pembelajaran akan mudah tercapai, 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir, dan kemampuan berkomunikasi. 

Guru menggunakan LKPD yang terdapat pada buku siswa karena sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Tetapi apabila pada buku siswa LKPD kurang sesuai, 

guru membuat sendiri LKPD nya. Dalam LKPD harus selalu melatihkan aspek 

KPS, misalkan melakukan percobaan, mengamati, menggunakan alat, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Karena setelah siswa melakukan 

percobaan siswa harus mengkomunikasikan. Kesulitan utama yang dialami yaitu 

dalam membimbing siswa, dalam LKPD harus terdapat petunjuk yang dapat 

mengajak siswa untuk menemukan konsep yang akan diajarkan, bahasa yang 

digunakan harus dimengerti siswa. Lalu motivasi belajar siswa yang berbeda, 

kurangnya kooperatif dengan teman sekelompoknya, kurang rasa ingin tahu siswa. 

Lalu siswa kurang mampu menyimpulkan dari hasil percobaan. 

Dari beberapa hasil wawancara dengan guru kelas V. LKPD yang 

digunakan pada umumnya belum menekankan pengalaman langsung karena siswa 

ingin diberitahu oleh guru. LKPD yang ada saat ini hanya bersifat informasi 

pengetahuan saja, tanpa disertai dengan percobaan. Karena keterbatasan alat dan 
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bahan di sekolah. Desain dari LKPD masih bersifat sederhana belum berbasis 

percobaan dan kurang disertai penerapan keterampilan proses sains, tetapi hanya 

menekankan aspek kognitif sehingga siswa kurang aktif. 

 Pada kegiatan percobaan atau eksperimen juga para guru kurang 

melatihkan aspek keterampilan proses sains, karena dalam LKPD tidak terdapat 

arahan untuk menyusun hipotesis, menyimpulkan dengan menggunakan 

pemahaman siswa, dan lain sebagainya. LKPD yang digunakan juga 

menggunakan kertas hitam putih sehingga kurang menarik dan terkadang 

gambarnya tidak jelas. 

Maka dari itu, LKPD IPA berbasis keterampilan proses sains harus 

dikembangkan, karena dapat melatih siswa berpikir kritis, pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah, juga dapat tersimpan lama dalam memori siswa apabila 

siswa menemukan sendiri suatu konsep. Berdasarkan permasalahan yang 

dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian pengembangan yang berjudul 

Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Keterampilan 

Proses Sains di Kelas V SD. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana mengembangkan desain LKPD berbasis keterampilan proses sains 

di kelas V SD? 

2) Bagaimana hasil uji kelayakan LKPD berbasis keterampilan proses sains di 

kelas V SD? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1) Untuk mengembangkan desain LKPD berbasis keterampilan proses sains di 

kelas V SD. 

2) Untuk mengetahui hasil uji kelayakan LKPD berbasis keterampilan proses sains 

di kelas V SD. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

wawasan di bidang pendidikan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

teori tentang pembelajaran IPA dengan mengembangkan lembar kerja peserta 

didik. Disamping itu, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi orang-orang yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1) Menambah pengetahuan bahwa analisis yang detail terhadap kondisi lapangan 

sangat dibutuhkan dalam mengembangkan LKPD berbasis KPS supaya tepat 

sasaran dan sesuai kebutuhan. 

2) Memberikan referensi bahan ajar yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

LKPD berbasis KPS khususnya untuk materi perubahan wujud benda. 

3) Menambah pengetahuan mengenai kelayakan dan kesesuaian dengan LKPD 

berbasis KPS di kelas V SD. 

4) Menambah wawasan mengenai desain dari pengembangan LKPD berbasis KPS 

di kelas V SD. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui dan mengembangkan LKPD berbasis keterampilan 

proses sains. 

2) Bagi Siswa 

a) Sebagai bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu 

siswa dengan mudah memahami materi perubahan wujud benda. 

b) Menumbuhkan minat, motivasi, dan semangat dalam belajar. 

c) Memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. 

d) Mendapatkan suasana pembelajaran yang aktif dan efektif melalui 

kegiatan-kegiatan ilmiah sehingga dapat berdampak pada keterampilan 

proses sains siswa yang lebih baik yang terdapat pada LKPD. 

e) Membantu siswa untuk mandiri dan melatih keterampilan proses sains 

siswa.  
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3) Bagi Guru 

a) Menambah referensi bagi guru dalam mendesain kegiatan pembelajaran 

yang berpusat kepada siswa, serta pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan. 

b) Menambah referensi bagi pendidik dalam menggunakan bahan ajar yang 

inovatif, kontekstual dan menarik dalam menjelaskan materi, yang tidak 

hanya menguasai hafalan tetapi memiliki keterampilan proses sains. 

c) Memberi sumbangsih dalam menciptakan pembelajaran yang aktif melalui 

kegiatan ilmiah yang terdapat pada LKPD berbasis keterampilan proses 

sains. 

4) Bagi Lembaga Pendidikan 

a) Memberi sumbangsih terhadap perbaikan dan peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya dalam pembelajaran IPA. 

b) Meningkatkan penggunaan bahan ajar yang kreatif dan inovatif dengan 

mengikuti perkembangan zaman dan karakteristik peserta didik 

c) Memberi kontribusi dalam menambah khasanah keilmuan tentang 

pengembangan LKPD berbasis keterampilan prosees sains untuk dijadikan 

sebagai referensi dalam pembelajaran IPA. 

 

1.5. Struktur Organisasi  

Skripsi atau karya tulis ilmiah terdiri dari lima bab. Setiap bab memuat 

bahasan yang berbeda yang mencakup komponen-komponen penelitian. Pada bab 

I terdiri dari latar belakang masalah mengenai pengembangan lembar kerja peserta 

didik berbasis keterampilan proses sains, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Pada latar belakang penelitian 

memuat mengenai kondisi ideal sebuah pendidikan dilihat dari kacamata yuridis 

yang harus direalisasikan, selanjutnya memuat masalah pendidikan, dalam hal ini 

adalah lembar kerja peserta didik, dan terakhir memuat solusi alternatif untuk 

memecahkan masalah pendidikan agar sesuai dengan tuntutan ideal dalam undang-

undang. Dari paparan latar belakang dapat disusun rumusan masalah penelitian dan 

tujuan penelitian. Dan untuk penutup pada penulisan bab I terdapat struktur 

organisasi skripsi yang memuat komponen-komponen penulisan skripsi. 
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Selanjutnya bab II dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan pustaka, 

kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Tinjauan pustaka ini menjelaskan teori-

teori pembelajaran IPA yang ideal dan teori-teori mengenai variabel terikat dan 

variabel bebas penelitian dengan kata lain teori yang mendukung pengembangan 

LKPD berbasis keterampilan proses sains. Kerangka pemikiran menggambarkan 

mengenai keterkaitan variabel yang digunakan. 

Bab III memaparkan berbagai hal berkaitan dengan metode penelitian. 

Didalamnya dijelaskan mengenai metode dan desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, partisipan, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pada populasi dan sampel 

menjelaskan mengenai populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode dan 

desain penelitian menjelaskan desain penelitian yang dilakukan. Melalui definisi 

operasional dipaparkan mengenai cara penelitian yang dilakukan. Teknik 

pengumpulan data memaparkan mengenai cara data-data penelitian kemudian 

dijadikan hasil penelitian sehingga memenuhi keharusan penelitian. Instrumen 

penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian.  

Dalam bab IV memuat tentang pembahasan, yakni pemaparan peneliti yang 

merupakan hasil temuan dan hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan 

mengemukakan proses penelitian sampai didapatkan hasil berupa data yang harus 

diolah. Analisis data menjelaskan pengolahan data dari hasil pelaksanaan penelitian 

berupa pengujian prasyarat penelitian dan pengujian hipotesis penelitian. 

Pembahasan memaparkan seluruh hasil data yang telah dianalisis sehingga 

mendapatkan arah menuju kesimpulan penelitian, selain itu pada pembahasan juga 

dikemukakan permasalahan yang timbul dalam penelitian sehingga menjadi bahan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Bab terakhir dalam skripsi yaitu bab V 

memuat tentang simpulan dari skripsi, implikasi dan rekomendasi yang bertujuan 

untuk mengkonfirmasi dan melaporkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

 


