
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk mengembangkan kualitas 

diri manusia. Pengertian  secara luasnya Pendidikan adalah bagian dari kehidupan 

yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan berfungsi sebagai 

penolong bagi umat manusia. 1 Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga formal 

maupun non formal yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, 

membentuk karakter diri, dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik dalam upaya membantu peserta didik menguasi tujuan-tujuan pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tentunya harus melalui suatu proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi 

pendidik dan peserta didik yang saling bertukar informasi. Pembelajaran 

merupakan suatu wadah yang digunakan sebagai tempat pendidik dan peserta 

didik memperoleh ilmu. Melalui pembelajaran seseorang bisa mendapatkan 

pengetahuan. Pengetahuan yang baik bisa kita dapatkan dengan pembelajaran 

                                                                 
      1 Chairu l Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), h. 62. 
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yang berkualitas pula. Salah satu pendidikan yang baik itu diwujudkan melalui 

proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah.  

  Ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pendidikan diantaranya 

yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11.  

 لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ �َُّٱ يَفۡسَحِ فۡسَحُواْٱ فَلۡمَجَٰلِسِٱ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي لَّذِينَٱ يَٰٓأَيُّهَا
  دَرَجَٰتٖۚ وَلۡعِلۡمَٱ أُوتُواْ لَّذِينَٱ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَلَّذِينَٱ �َُّٱ يَرۡفَعِ نشُزُواْٱ فَنشُزُواْٱ

  ۱۱ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ �َُّٱ
 Artinya:“Hai Orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu 
“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan” Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.P1F

2 

Berdasarkan ayat diatas maka Allah menganjurkan kita senantiasa selalu 

bekerja keras dalam menuntut ilmu, dalam hal ini tentu Allah menganjurkan agar 

semua manusia senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu untuk 

mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Lalu di dalam ayat tersebut pula allah 

berjanji akan menempatkan orang-orang yang beriman, berilmu dan beramal saleh 

sesuai dengan ilmunya pada derajat yang paling tinggi. Betapa tingginya 

kedudukan orang yang berilmu dimata allah dan juga dimata manusia. Oleh sebab 

itu kita semua harus mengenyam pendidikan yang tinggi agar pembelajaran yang 

kita jalani selama proses pendidikan dapat bermanfaat untuk diri kita nanti. 

                                                                 
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Special for Woman), 

(Bandung: Syaamil Quran, 2007), h.543.    
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Pendidikan di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan zaman, 

bahkan kita  telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, dalam 

pendidikan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan rancangan 

pembelajaran yang disusun untuk dijalani oleh peserta didik. Menurut Imam 

Machali dalam pendidikan di indonesia kurikulum telah mengalami perubahan 

demi perubahan pada dinamika pendidikan yang kita hadapi saat ini. Seperti dalam 

surah ar Ra’du ayat 11 berikut ini: 

  ۱۱ الَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ�ََّٱ◌ِنَّ إ
1TArtinya:“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaanP

 
Pyang ada pada diri mereka sendiri” 1T  

Ayat diatas mengandung makna bahwa kita harus membuat suatu 

perubahan untuk mengubah sesuatu. Tentu saja disini kita harus memperbaiki 

keadaan yang ada untuk menjadi lebih baik, misalnya pada kurikulum 

pembelajaran. Memang perlu adanya sebuah perubahan untuk menjadikan 

kurikulum kita lebih baik. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk kebijakan 

bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Dinamis sebab terus berkembang dan 

disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. 

Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, 

dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan dipandang bagus atau 

sempurna pada zamannya, dan akan menjadi tidak relevan pada zaman-zaman 
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berikutnya. 3 Oleh karenanya prinsip dasar dalam kebijakan kurikulum adalah 

change and continuity yaitu perubahan yang dilakukan secara terus menerus. 

Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut dapat tercapai. 

Pada tahun 2013 Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari 

kurikulum  2006 atau yang biasa dikenal dengan KTSP berubah menjadi Kurtilas 

atau Kurikulum  2013. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan budaya bangsa 

Indonesia yang dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik masa yang akan 

datang.4 Menurut hasil penelitian MF. Atsnan dan Rahmita Yuliana Gazali 

“Kurikulum  2013 mengajak kita semua untuk semangat dan optimis akan meraih 

pendidikan yang lebih baik. Kurikulum 2013 yang menekankan pada dimensi 

pedagogik modern dalam pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah sebagai 

katalisator utamanya”. 5 

Pendekatan yang dipakai pada kurikulum 2013 salah satunya adalah 

pendekatan saintifik (Scientific approach). Langkah – langkah pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik yaitu mengamati (observing), menanya 

(questioning), mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), menalar 

(associating), dan mengkomunikasikan (communicating). Secara menyeluruh 

                                                                 
3 Imam Machali, “Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia 

Emas Tahun 2024”,( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h.71.  
4 Subandi, “Pengembangan Kurikulum 2013”, (Lampung: Jurnal Terampil UIN Raden 

Intan,2014), h. 19. 
5M.F.Atsnan, Rahmita Yuliana Gazali, “Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran 

Matematika SMP Kelas VII Materi Bilangan Pecahan”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 
Indonesia), h. 54.  
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langkah – langkah tersebut akan mendorong dan menginspirasi siswa berpikir 

secara kritis, analistis, tepat serta mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

berpikir hipotetik dan mampu  memahami, menerapkan dan mengembangkan pola 

berpikir yang rasional dan objektif dalam  merespon materi pembelajaran. 

Untuk menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

pendidik memerlukan membuat suatu bahan ajar yang menuntut peserta didik 

aktif. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Salah satu 

bahan ajar sederhana yang dapat dibuat oleh pendidik adalah Lembar kerja peserta 

didik (LKPD). Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. 6 Menurut hasil 

penelitian Nurmalia Beliana Lembar Kerja Peserta Didik atau dalam kata lain 

adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS) atau worksheet merupakan suatu media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. 7 LKPD 

yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi 

kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.manfaat dari adanya LKPD adalah 

membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep,menemukan dan 
                                                                 

6 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogjakarta: Diva press, 
2015), h. 203. 

7 Nurmalia Beliana, ”Keefektifan Model Core berbantuan LKPD Terhadap Kreativitas 
Matematis Siswa. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Indonesia), h. 25. 
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mengembangkan keterampilan  proses dan  sebagai pedoman peserta didik dalam  

melaksanakan proses pembelajaran. 

Untuk hal itu dalam mengikuti perkembangan kurikulum yang ada saat ini, 

maka pendekatan saintifiklah yang cocok diterapkan pada anak SD/MI. Hal ini 

sesuai dengan buku yang ditulis oleh Herry Widyastono yaitu setiap mata 

pelajaran yang dipelajari pada kurikulum 2013 diarahkan untuk memakai 

pendekatan saintifik.8 Sehingga dapat membantu peserta didik aktif dalam 

memperoleh pembelajaran yang mendalam.  Dengan pendekatan saintifik peserta 

didik diajarkan kemandirian dalam belajar, peranan pendidik tentu akan menjadi 

fasilitator belajar. Peserta didik diajak mandiri dan mampu berkegiatan sendiri 

dalam  belajarnya. Dalam  pendekatan saintifik di sekolah dasar ada beberapa mata 

pelajaran yang memerlukan penalaran yang baik salah satunya pembelajaran PKn. 

 Pembelajaran PKn  pada  jenjang SD/MI merupakan pemahaman dasar 

yang diberikan. Oleh karena itu, pengertian yang benar terhadap berbagai konsep 

PKn harus dapat dipahami oleh peserta didik. Tujuannya agar kualitas prestasi 

belajarnya dapat lebih maksimal dan optimal. PKn bukan merupakan mata 

pelajaran  yang hanya menyajikan tentang sikap sosial sebagai manusia, tetapi juga 

merupakan suatu mata pelajaran yang mempelajari secara lebih luas hal-hal yang 

berkenaan dengan hak dan kewajiban manusia itu dalam hidup sebagai makhluk 

                                                                 
8 Herry Widyastono, Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2014), h.144. 
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sosial. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam kehidupan kita 

sebagai makhluk sosial kita harus memahami apa saja yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban kita. 

Dalam hal itu tentunya kita mengetahui betapa pentingnya penggunaan 

bahan ajar sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di SD Negeri 2 Sukarame yang 

merupakan sekolah dasar yang teletiak di Jl. Pulau Sebesi Permata Biru, 

Sukarame, Kec.Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta didik 

kelas I-VI 235. 9 Ditinjau dari segi sarana pendidikan mencakup prasyaratan 

minimal dikarenakan kurang maksimalnya tenaga pendidik dalam menyiapkan 

bahan ajar seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya yang memungkinkan bisa menjadi penunjang bagi peserta didik 

contohnya dalam penggunaan buku paket dan LKPD yang disediakan oleh pihak 

sekolah. 

Tenaga pendidik yang mengajar di kelas IV yaitu itu Yunani, S.Pd dengan 

jumlah peserta didik 30 orang, dalam melakukan proses pembelajaran di kelas 

masih berpusat pada pendidik. Dominannya peran pendidik daripada peserta didik 

maka pendidik menyampaikan materi masih menggunakan metode ceramah, 

diskusi, penugasan dan tanya jawab. Namun tentu kita mengetahui bahwa peserta 

didik tidak tertarik jika masih dengan metode tersebut. Salah satu solusinya yaitu 
                                                                 

9 Dokumentasi SD Negeri 2 Sukarame Bandar Lampung, pada tanggal 23 September 2017. 
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dengan dikolaborasikan dengan pendekatan saintifik, sehingga peserta didik lebih 

tertarik dalam belajar. Pendekatan saintifik tentu memiliki tujuan untuk melatih 

peserta didik memiliki kemandirian dalam belajar. Pembelajaran di SD Negeri 2 

Sukarame Bandar Lampung menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh pihak 

sekolah yaitu buku cetak sebagai sumber materi dan LKPD yang didalamnya berisi 

soal-soal penunjang dari materi. LKPD yang digunakan didalamnya mencakup 5 

mata pelajaran antara lain: PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS. 

Pendidik juga belum pernah mengembangkan bahan ajar LKPD dengan 

pendekatan saintifik. 

Mata pelajaran  yang digunakan adalah PKn kelas IV Semester 2 sebagai 

wadah penelitian. Materi ini menekankan pada pemahaman mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan 

langkah-langkah saintifik. Berdasarkan hasil observasi awal dapat diperoleh, 

penggunaan LKPD berbasis saintifik belum dikembangkan di SD Negeri 2 

Sukarame. Sehingga peserta didik masih belum belajar menggunakan pendekatan 

saintifik di dalam pembelajaran.oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai pengembangan bahan ajar menggunkan 

pendekatan saintifik mata pelajaran PKn di kelas IV SD/MI. penulis melakukan 

wawancara dengan pendidik mata pelajaran PKn kelas IV. 
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Hasil wawancara dengan pendidik mata pelajaran PKn kelas IV SD Negeri 

2 Sukarame Bandar Lampung Ibu Yunani, S.Pd beliau mengatakan bahwa:  

Pendidik menggunakan bahan ajar yang sudah disediakan dari pihak 
sekolah yaitu buku cetak dan Lembar Kegiatan Siswa. Belum ada lembar kerja 
untuk peserta didik menggunakan pendekatan saintifik, dan di dalam LKPD 
tersebut mencakup 5 mata pelajaran umum yaitu Pendidikan Kewarganegaraann 
(PKn), Bahasa Indonesia, Matematika,Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS). Pendidik  juga belum pernah mengembangkan LKPD 
menggunakan pendekatan saintifik. Terutama dalam pembelajaran PKn yang 
didalamnya terdapat beberapa materi yang harus menggunakan lembar kerja untuk 
peserta didik belajar secara mandiri maupun kelompok. Sehingga dalam penerapan 
pembelajaran peran pendidik lebih dominan dari peserta didik dalam kegiatan 
belajar.10 

 
Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan diperlukan adanya 

pengembangan bahan ajar LKPD menggunakan pendekatan saintifik. Maka, untuk 

memudahkan pembelajaran PKn yang diharapkan membantu peserta didik aktif 

dan senang dalam belajarn PKn. Oleh sebab itu, maka peneliti berinisiatif 

membuat pengembangan bahan ajar Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

pembelajaran PKn dengan menggunakan pendekatan saintifik. Gagasan ini 

diwujudkan dalam  bentuk penelitian dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Pendekatan Saintifik Mata Pelajaran PKn 

Untuk Kelas IV Semester 2 SD/MI ”. Penulis berharap dengan dikembangkannya  

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) menggunakan pendekatan saintifik mata 

pelajaran PKn untuk kelas IV SD/MI dapat membantu peserta didik lebih tertarik 

dan aktif melakukan kegiatan pembelajaran PKn di sekolah sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide mereka sehingga mereka 

                                                                 
10 Yunani, S.Pd,  Hasil Wawancara Guru, SD Negeri 2 Sukarame Bandar Lampung, pada 

tanggal  23 September 2017. 
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dapat memperoleh pengetahuan baru dengan menggunakan langkah- langkah 

pendekatan yang digunakan dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan  

sebagai berikut: 

1. Belum adanya LKPD pembelajaran PKn menggunakan pendekatan 

saintifik di kelas IV. 

2. Bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik kurang menarik. 

3. Dalam pembelajaran pendidik lebih dominan daripada peserta didik. 

4. Peserta didik kurang aktif dalam belajar mata pelajaran PKn. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian ini dapat terarah dan 

mendalam serta tidak terlalu luas jangakauannya maka dalam penelitian ini 

dibatasi pada: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan 

Pendekatan Saintifik Mata Pelajaran PKn Untuk Kelas IV Semester 2 SD/MI. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan LKPD pembelajaran PKn dengan 

menggunakan pendekatan saintifik? 

2. Bagaimana peserta didik terhadap LKPD pembelajaran PKn dengan 

menggunakan pendekatan saintifik? 

3. Bagaimana respon pendidik terhadap LKPD pembelajaran PKn dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yang dikembangkan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui cara mengembangkan LKPD pembelajaran PKn 

menggunakan pendekatan saintifik. 

2. Mengetahui kualitas LKPD pemebalajaran PKn dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. 

3. Mengetahui respon peserta didik kelas IV Terhadap kelayakan LKPD PKn 

berbasis pendekatan saintifik. 
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F. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. LKPD pembelajaran PKn materi  Pemerintahan pusat untuk siswa kelas 

IV SD/MI disusun dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

2. LKPD berisi materi Pemerintahan pusat  dan Globalisasi.  

3. LKPD yang dikembangkan ini mengkaitkan materi serta contoh soal 

dengan kehidupan sehari-hari. 

4. Berbentuk media cetak dengan ukuran kertas A4. 

5. Dibuat dengan Microsoft Word, tipe huruf Comic sans MS, Constantia, 

Arial ukuran huruf 12, spasi 1,5. 

6. Bagian –bagian pada LKPD, antara lain: 

a. Halaman muka/cover 

b. Kata pengantar 

c. Daftar isi 

d. Pendahuluan (Peta Konsep, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

Indikator, Tujuan Pembelajaran, Petunjuk Penggunaan LKPD). 

e. Materi pembelajaran 

f. Rangkuman 

g. Latihan soal 

h. Daftar pustaka 

i. Kunci jawaban 
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j. Halaman belakang 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan  dan 

pengembangan bahan ajar bagi sekolah, pendidik mata pelajaran PKn, 

orang tua, masyarakat, serta dengan pengembangan yang berkualitas 

diharapkan mampu menumbuhkan semangat peserta didik dalam 

belajar. 

b. Bermanfaat untuk referensi untuk penelitian lebih lanjut, dengan 

materi, metode dan teknik analisa yang berbeda, demi kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pendidik 

1) Dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dapaat 

memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai materi 

pemerintahan pusat. 

2) Sebagai sumber dan media belajar bagi guru dalam proses 

pembelajaran PKn. 

b. Peserta didik 

1) Dapat membantu memudahkan peserta didik untuk memahami 

pembelajaran PKn semester 2. 
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2) Sebagai sumber dalam pembelajaran peserta didik ketika 

membahas materi semester 2. 

c. Sekolah 

1) Lembar Kerja Peserta Didik yang dikembangkan memberikan 

inspirasi untuk mengembangkan LKPD PKn berbasis saintifik 

khususnya dalam pembelajaran PKn. 

2) Lembar Kerja Peserat Didik yang dikembangkan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menuntun kebijakan 

pengembangan bahan ajar PKn yang sesuai dengan kurikulum di 

sekolah. 

 


