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Abstrak
Nama
NIM
Program Studi
Judul

: Suka Risa
: 204172738
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Berbasis STEM (Scince, Technology, Engineering, And
Mathematics) Untuk Meningkatkan Kemampuan
Berfikir Kreatif Siswa Kelas 3 Di Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Yaqin.

Kreativitas yang dimiliki oleh peseta didik berkaitan erat dengan
keterampilan berfikir kreatif yang mereka miliki. Namun berdasarkan obervasi
lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kemauan siswa untuk bertanya,
memberikan contoh, dan memberikan pertanyaan tentang materi yang sedang
diajarkan. Oleh karena itu, perlunya dikembangkan bahan ajar yang menarik
sesuai kebutuhan peserta didik. Penelitian ini menghasilkan produk berupa bahan
ajar LKPD berbasis STEM (Science, Technology, Engeneering, and Mathematics)
untuk siswa kelas III SD/MI.
Penelitian ini merupakan penelitian Research & Development (R&D)
dengan prosedur model Borg and Gall. Hasil validasi produk menyatakan 94,4%
produk valid. Hasil analisis penerapan produk mendapatkan angka 94,5%
(menarik), dan berdasarkan hasil wawancara sebagian besar peserta didik
memberikan respon bahwa bahan ajar yang dikembangkan menarik. Sedangkan
hasil observasi menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat
meningkatkan memapuan berfikir kreatif.
Kata Kunci: LKPD, Sience, technology, engeneering, and mathematics
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Abstract
Name
NIM
Study Program
Title

: Suka Risa
: 204172738
: Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education
: Development of STEM-Based Student Worksheets
(LKPD) (Scince, Technology, Engineering, And
Mathematics) to Improve Creative Thinking Ability of
Grade 3 Students at Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Yaqin.

Creativity possessed by participants students is closely related to the
creative thingking skills they have. However, based on field observation, it shows
that students lack the willingness to ask questions, provide examples, and provide
statements about the material being taught. Therefore, it is necessary to develop
attractive teaching materials according to the needs of students. The research
produces a product in the from of STEM-based LKPD (Science, Technology,
Engeneering, and Mathematics) for grade 3 SD/MI students.
This research is a Research & Development (R&D) research with the Borg
and Gall model procedure. The results of product validation stated that 94.4% of
the products were valid. The results of the analysis of the application of the
product got a figure of 94.5% (interesting), and based on the results of the
interviews most of the students responded that the teaching materials developed
were interesting. Meanwhile, the results of the observation state the teaching
materials developed can improve creative thingking skills.
Keyword: LKPD, science, technology, engeneering, and mathematics
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pernyataan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2013, mata kuliah 2013
bertujuan untuk melatih masyarakat Indonesia agar menjadi loyal, produktif,
kreatif, inovatif, emosional, dan individu yang dapat berkontribusi bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta warga negara dan
peradaban dunia.
Kreativitas yang dimiliki siswa sangat erat kaitannya dengan kemampuan
berpikir kreatifnya. Saat ini, baik dalam bentuk pekerjaan maupun pekerjaan
lain, kelangsungan hidup membutuhkan sumber daya dengan keterampilan
tingkat tinggi, sumber daya tersebut menuntut individu dan komunitas untuk
mengembangkan kebiasaan belajar, bernalar, berpikir kreatif, mengambil
keputusan dan memecahkan masalah. (Pusfarini dkk., Vol. 6 (1), 2016: 8696).
Makna sumber belajar sangat dekat dengan media pembelajaran. Begitu
dekat, terkadang bahkan sulit untuk membedakan kedua istilah tersebut.
Sumber belajar dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dan sebaliknya
media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai sumber belajar. Jika ingin
mencari celah untuk membedakan keduanya, yang kemungkinan besar adalah
keluasan cakupannya (range). Oleh karena itu sumber belajar memiliki
cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan media pembelajaran. (Asyhar:
2018, 8). Hal tersebut tidak lepas dari sumber belajar dalam proses
pembelajaran, seperti Q.S. Sad / 38: 29.

ب
ِ ِك ٰتب ا َ ْنزَ ْل ٰنهُ اِلَيْكَ ُم ٰب َرك ِليَدَّب َُّر ْْٓوا ٰا ٰيتِ ٖه َو ِليَتَذَ َّك َر اُولُوا ْاۡلَ ْلبَا

1

2

Terjemahan:
Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah
agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang
berakal sehat mendapat pelajaran.
Perangkat pembelajaran dibutuhkan untuk mendukung pencapaian
tujuan pembelajaran. Lembar Kerja Siswa (Permendikbud, 2013) merupakan
sarana pembelajaran yang komprehensif dalam proses pembelajaran. Buku
teks perlu dikembangkan karena dapat membantu guru menyampaikan buku
teks. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan
adalah melalui pengembangan bahan ajar (Bappenas, 2013). Guru perlu
mengembangkan LKPD sendiri untuk mengaktifkan kemampuan belajar
siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dan meningkatkan hasil
belajar.
Berbanding terbalik dengan LKPD atau LKS saat ini, LKPD atau LKS
hanya memuat materi dan latihan yang disediakan, sehingga kurang mampu
membuat siswa berpikir lebih kreatif. Dibandingkan dengan LKPD yang
dikembangkan oleh penulis mengandung unsur STEM yaitu metode
pembelajaran interdisipliner, dan siswa dapat menggunakan IPA, teknologi,
teknik dan matematika dalam lingkungan yang nyata.
Guilford (2012) mengemukakan bahwa berpikir kreatif, sebagai
kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan pemecahan masalah,
merupakan salah satu bentuk pemikiran yang selama ini kurang mendapat
perhatian dalam dunia pendidikan. Sedangkan metode pembelajaran yang
dapat digunakan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif adalah
Ratri Sekar, metode pembelajaran STEM yang berusia 2 tahun (Beers, 2011).
Dalam Ratri Sekar,2.
Bagi lulusan yang mampu menghubungkan ilmu yang diperoleh
dengan kehidupan nyata di dunia pendidikan, salah satunya dengan
menggunakan pendekatan terintegrasi. Metode terintegrasi merupakan
metode pembelajaran yang menggunakan beberapa disiplin ilmu. STEM
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(Sains,

Teknologi,

Teknik,

dan

Matematika)

adalah

metode

baru

pengembangan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.
Proses pembelajaran harus dirancang secara sistematis sesuai dengan bentuk
integrasi STEM (sains, teknologi, teknik dan matematika).
Menurut hasil penelitian Aldila (2017) dan Irfana et al. (2018) Dapat
disimpulkan

bahwa

LKPD

dengan

metode

STEM

efektif

dalam

menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Hasil penelitian ini
sejalan dengan Rosalina (2017) yang menunjukkan bahwa buku teks berbasis
metode STEM dapat digunakan secara efektif sebagai media pembelajaran.
Berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa siswa enggan
mengajukan pertanyaan, memberikan contoh dan memberikan pernyataan
tentang materi yang diajarkan. Siswa tidak dapat memberikan banyak ide dan
jawaban atas masalah yang muncul dalam pembelajaran dan belum terlihat
atau tidak munncul kratif siswa dapat dilihat dari indicator kreatif. Hal
tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir inovatif siswa
masih sangat rendah. Di MIS Nurul Yaqin sebelumnya sudah ada LKPD
tetapi belum maksimal Serta keterbatasan teknologi desain yang digunakan
untuk pembuatan LKPD, perubahan warna dan gambar pun berkurang, yang
menyebabkan minat siswa menurun.
Kategori III tema 6 sub tema 2 salah satunya adalah energi dan
perubahan. Materi energi dan perubahannya dipilih karena sangat erat
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan metode dalam
penelitian ini yaitu pedoman LKPD yang berisi kegiatan siswa untuk
mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatifnya dan menemukan konsep
yang tepat bagi dirinya. Dengan bantuan LKPD yang berisi kegiatan
percobaan, kegiatan percobaan dapat mengubah roket sederhana dari energi
kimia menjadi energi olahraga, tujuannya agar siswa dapat belajar lebih aktif,
sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatifnya.

4

Berdasarkan Uraian Permasalahan Tersebut, Maka penulis akan
melakukan Penelitian Tentang Pengembangan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, And
Mathematics) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa
Kelas 3 Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan
bahwa terdapat beberapa masalah, yang dikemukakan sebagai berikut:
1. Bagaimana menyusun Lembar Kerja Siswa (LKPD) bertema energi dan
perubahannya berbasis STEM (IPA, Teknologi, Teknik, dan Matematika)
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas III Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Yaqin?
2. Bagaimana LKS berbasis STEM (IPA, Teknologi, Teknik dan
Matematika) memenuhi syarat untuk meningkatkan keterampilan berpikir
kreatif siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin?
3. Bagaimana keterampilan berpikir kreatif siswa menggunakan Lembar
Kerja Siswa (LKPD) berbasis STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan
Matematika) bertema energi dan perubahannya untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Yaqin?
C. Batasan Masalah
Mengingat keterbatasan dan pengetahuan peneliti, maka agar penelitian ini
lebih efektif dan terfokus maka perlu dilakukan pembatasan masalah.Dalam
penelitian ini penelitian dibatasi pada `` Lembar Kerja Siswa Berbasis STEM
(LKPD). pengembangan (Sains, Teknologi, teknik dan matematika) untuk
meningkatkan kemampuan mereka. Di bawah tema 6 dan sub tema 2
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin, berpikir kreatif siswa kelas III.
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D. Tujuan Penelitian
Menurut ungkapan pertanyaan di atas, maka tujuan dari pertanyaan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Berbasis

STEM

(Sains,

Teknologi,

Teknik,

dan

Matematika),

menghasilkan produk bertema energi dan perubahannya berupa Lembar
Kerja Siswa (LKPD) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Nurul. Yaqin.
2. Temukan kelayakan produk dengan Lembar Kerja Siswa (LKPD) bertema
energi dan perubahannya berbasis STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan
Matematika) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas
III Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin.
3. Mendeskripsikan

keterampilan

berpikir

kreatif

siswa

dengan

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKPD) berbasis STEM (Sains,
Teknologi, Teknik, dan Matematika) tentang energi dan topik yang
berubah untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 3 kemampuan
berpikir Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin.
E. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian ini diharapkan antara lain:
1. Manfaat teoritis
Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi ilmu pendidikan khususnya di bidang pendidikan dasar.
Sebagai bahan referensi dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan
dalam pengembangan buku teks SIM Nurul Yaqin.
2. Manfaat sebenarnya
a.

Untuk pelajar
Dengan bantuan buku teks LKPD berbasis STEM, melatih siswa
untuk berpikir lebih kreatif dalam studinya.
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b.

Kepada guru
Memberikan pilihan referensi bagi guru untuk menyusun LKPD, dan
sebagai sarana pembelajaran berbasis STEM dapat meningkatkan
daya pikir kreatif siswa.

c.

Untuk sekolah
Memberikan salah satu ide dan media pembelajaran berupa LKPD
untuk meningkatkan proses pembelajaran mata kuliah tematik 6.

F. Spesifikasi Produk
Setelah dilakukan pengembangan penelitian ini, maka produk yang
diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Produk yang dikembangkan berdasarkan Lembar Kerja Siswa (LKPD)
STEM (IPA, Teknologi, Teknik, dan Matematika) materi perubahan
energi di Level 3 MI yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kreatif siswa.
2. Pada media cetak dengan ukuran kertas A4.
3. Dibuat dengan aplikasi Canva
4. Bagian Anatara LKPD lainnya:
a. Penutup
b. Kata pengantar
c. Daftar isi
d. Pendahuluan (peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, tujuan pembelajaran)
e. Materi pembelajaran
f. Soal latihan
g.

Bibliografi

h. Kunci jawaban
i. Glosarium
j. halaman belakang

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembar Kerja Peserta Didik
1. Pengertian LKPD
Menurut Prastowo (2011:204) mengatakan LKPD merupakan suatu
bahan ajar yang berupa lembaran lembaran berisi tugas yang dikerjakan
oleh peserta didik, berisi petunjuk, langkah-langkah untuk penyelesaian
suatu tugas berupa teori maupun praktik yang telah disesuaikan dengan
kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut Trianto (2010:111)
menjelaskan

bahwa

LKPD

dapat

berupa

panduan

untuk

latihan

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan
semua

aspek

pembelajaran

dalam

bentuk

panduan

eksperimen

dandemonstrasi.
LKPD merupakan salah satu bentuk sumber belajar, dengan bantuan
LKPD ini diharapkan bisa lebih mengaktifkan peserta didik karena aktifitas
peserta didik bertambah, tidak hanya mendengarkan dan melihat juga bisa
melakukan kegiatan yaitu menulis (Handayani dalam Kreano, 2014)
2. Tujuan penyusunan LKPD
Dalam hal ini, paling tidak ada empat poin yang menjadi tujuan
penyusunan LKPD, yaitu:
a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk
berinteraksi dengan materi yang diberikan.
b. Menyajikan tugas-tugas yang mengingatkan penguasaan peserta
didik terhadap materi yang diberikan.
c. Melatih kemandirian belajar peserta didik.
d. Memudahkan peserta didik dalam memberikan tugas kepada peserta
didik. (Prastowo 2011. hlm: 206)
3. Unsure-unsur LKPD sebagai bahan ajar
Struktur bahan ajar LKPD lebih sederhana dari pada modul, namun
lebih kompleks dari pada buku. LKPD terdiri dari enam unsure utama
7
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meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok,
informasi pendukung tugas atau langkah-langkah kerja dan penilaian.
Sedangkan jika dilihat dari formatnya, LKPD memuat paling tidak
delapan unsure yaitu judul, kompetensi yang akan dicapai, waktu
penyelesaian tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus
dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan menyebutkan bahwa
unsure LKPD teridiri atas materi, ringkasan dan tugas yang berkaitan
dengan materi. (Depdiknas, 2014)
4. Aspek-aspek yang terdapat dalam LKPD
Dalam pengembangan LKPD kita harus memperhatikan beberapa
aspek agar dapat menghasilkan sumber belajar LKPD yang baik
diantaranya yaitu:
a. Aspek didiktik yaitu aspek yang berhubungan dengan asas-asas
pembelajaran efektif (memperhatikan adanya pembelajaran individu
siswa, menekankan proses bagi siswa dalam menentukan suatu
konsep, memilih variasi stimulus melalui berbagai media dan
kegiatan siswa yang terdapat dalam LKPD yang dibuat dapat
mengembangkan komunikasi social, moral dan estetika pada siswa).
b. Aspek kontruksi yaitu berhubungan dengan penggunaan bahasa,
susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam
LKPD.
c. Aspek teknik yaitu aspek yang berhubungan dengan tulisan, gambar
dan penampilan LKPD. (Darwanto, 1992, hlm:41-46)
5. Macam-macam bentuk LKPD
Terdapat lima macam bentuk LKPD yaitu sebagai berikut
(Pastowo, 2011, hlm: 208).
a. LKPD yang membantu peserta didik menentukan suatu konsep
Suatu prinsip konstruktivisme, seseorang akan belajar jika dia
aktif mengkontruksi pengetahuan didalam otanya, salah satu cara
mengimplementasikannya dikelas adalah dengan mengemas materi
pembelajaran dalam bentuk LKPD, yang memiliki cirri-ciri
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mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat
konkret, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan
dipelajari. Berdasarkan hasil pengamatan mereka, selanjutnya
peserta didik kita ajak untuk mengontruksi pengetahuan yang
mereka dapat tersebut.
LKPD jenis ini memuat apa yang (harus) dilakukan peserta
didik, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Oleh
karena itu, kita perlu merumuskan langkah-langkah yang harus
dilakukan peserta didik, kemudian kita minta peserta didik untuk
mengamati fenomena hasil kegiatannya. Selanjutnya, kita berikan
pertanyaan-pertanyaan analisis yang memabntu peserta didik untuk
mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep yang akan
mereka bangun dalam bentuk mereka.
b. LKPD

yang

membantu

peserta

didik

menekankandan

mengintegrasikan berbagai kosep yang telah ditemukan.
Didalam sebuah pembelajaran, setelah peserta didik berhasil
menentukan konsep, peserta didik selanjutnya kita latih untuk
menetapkan konsep yang telah dipelajari tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Caranya dengan memberikan tugas kepada mereka
berlatih memberikan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawb,
maka hal ini telah memberikan sebuah jalan bagi terimplementasinya
nilai-nilai demokrasi dalam diri peserta didik.
c. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar
LKPD bentuk ini berisi pertanyaan atau isisan yang
jawabannya

ada

didalam

buku.

Peserta

didik

akan

dapat

mengerjakan LKPD tersebut jika mereka membaca buku, sehingga
fungsi utama LKPD ini adalah membantu peserta didik menghafal
dan memahami materi pembelajaran yang terdapat didalam buku.
LKPD ini juga sesuai untuk keperluan remdial.

10

d. LKPD yang berfungsi sebagai penguat
LKPD bentuk ini memberikan setelah peserta didik
mempelajari topic tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas
didalam LKPD ini lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan
materi pembeljaran yang trdapat didalam buku pembelajaran. Selain
sebagai pembelajaran pokok, LKPD ini juga cocok untuk
pengajaran.
e. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum
Dalam LKPD bentuk ini, petunjuk praktikum merupakan salah
satu isi (content) dari LKPD.
6. Langkah-langkah pengembangan LKPD
Menurut Prastowo (2012:212), langkah-langkah dalam menyusun
LKPD adalah sebagaiberikut:
a. Melakukan analisiskurikulum
Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam
penyusunan LKPD. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan
materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD. Materi
yang digunakan ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap
materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang diajarkan.
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD
Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui
jumlah LKPD yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan
LKPDnya. Menyusun peta kebutuhan di ambil dari hasil analisi
kurikulum dan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran
sesuai dengan hasil analisis. Hal-hal yang biasa di analisis untuk
menyusun

peta

kebutuhan

diantaranya,

SK,

KD,

indikator

pencapaian, dan LKPD yang sudahdigunakan.
c. Menentukan judulLKPD
Judul ditentukan dengan melihat hasil analisis standar
kompetensi dan kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau dari
pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi
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dasar dapat dikembangkan menjadi sebuah judul LKPD. Jika
kompetensi dasar tersebut tidak terlalu besar.
d. PenulisanLKPD
Dalam penulisan LKPD terdapat empat acuan yang harus
diperhatikan, yaitu:
1) Perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
2) Penentuan alat penilaian atau penilaian yangdigunakan.
3) Penyusunan materi harus disesuaikan dengan kompetensi dasar
yang akandicapai.
4) Urutan

pengajaran

dapat

diberikan

dalam

petunjuk

menggunakanLKPD.
Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan LKPD, yaitu LKPD
dapat digunakan oleh guru dalam pemberian tugas kepada peserta didik,
harga LKPD murah dan terjangkau oleh semua kalangan, sehingga
memudahkan peserta didik dalam belajar sewaktu-waktu, gambar yang
ditampilkan menarik sehingga memotivasi peserta didik dalam belajar,
materi dalam LKPD disampaikan secara singkat dan jelas.
Berikut beberapa kekurangan LKPD yang digunakan yang harus kita
perbaiki: Tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD tidak hanya berupa soal
tanpa ada contoh dan materi yang jelas, penampilan dan gambar LKPD
yang disajikan kurang menarik sehingga peserta didik menjadi cepat bosan,
isi LKPD belum sesuai dengan kurikulum yang diterapkan.
B. STEM (Science, Technology, Engeneering, And Mathematics)
1. Pengertian Science Technology Engineering Mathematics (STEM)
STEM atau Science Technology Engineering Mathematics awalnya
bernama Sains, Matematika, Enjiniring, dan Teknologi (SMET)
(Sanders, 2009:20) dalam Anggi Hary ,20.
National Research Concuil , 2014 (dalam Anggy Hary, 22)
mendefinisikan masing-masing empat disiplin STEM beserta perannya
masing-masing, yaitu:
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a. Sains (Science) ialah tubuh pengetahuan yang telah terakumulasi
dari waktu ke waktu dari sebuah pemeriksaan ilmiah yang
menghasilkan pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan dari sains
berperan menginformasikan rancangan rekayasa(engineering).
b. Teknologi (Technology) ialah keseluruhan sistem dari orang dan
organisasi, pengetahuan, proses, dan perangkat-perangkat yang
kemudian menciptakan benda dan mengoperasikannya. Manusia
telah menciptakan teknologi untuk memuaskan keinginan dan
kebutuhannya. Banyak dari teknologi modern adalah produk dari
sains dan rekayasa(engineering).
c. Rekayasa (Engineering) merupakan tubuh pengetahuan tentang
desain dan penciptaan benda buatan manusia dan sebuah proses
untuk memecahkan masalah. Rekayasa memanfaatkan konsep
dalam sains, matematika, dan alat- alatteknologi.
d. Matematika adalah studi tentang pola dan hubungan antara jumlah,
angka, dan ruang. Matematika digunakan dalam sains, rekayasa,
danteknologi
Tsupros, 2009 (dalam Juniaty Dkk, Vol. 1, 2016:978) menyatakan
bahwa pendidikan STEM terpadu adalah pendekatan interdisiplin pada
pembelajaran, yang didalamnya peserta didik menggunakan sains,
technology,

teknik,

dan

matematika

dalam

konteks

nyata

yang

mengkoneksikan anatara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga
mengembangkan literasi STEM yang memampukan peserta didik bersaing
dalam era ekonomi baru.
2. Karakteristik Science Technology Engineering Mathematics(STEM)
Dalam proses pembelajaran, terdapat ciri khusus menggambarkan
STEM yaitu inti dari STEM adalah untuk mempersiapkan angkatan kerja
abad 21 dimana dengan pendekatan STEM dan kegiatan terkaitnya siswa
dapat mengambil dan menerapkan apa yang mereka pelajari di
kelas/laboratorium untuk pekerjaan masa depan mereka di dunia nyata.
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Komunitas pendidik, industri, dan bisnis harus bekerja sebagai sebuah tim
untuk mengembangkan kurikulum yang akan meningkatkan harapan ini.
Selain pengembangan kurikulum, lebih penting lagi kolaborasi ini harus
mencakup magang, mentoring, serta kegiatan praktik di kelas untuk
memperkenalkan para siswa pada karir di bidang STEM dan keterampilan
dasar (Ejiwale,2013).
Breiner et al.,2012 (dalam Anggy Hary,25) mengatakan Terdapat tiga
metode pendekatan pembelajaran dalam STEM. Perbedaan antara masingmasing metode terletak pada tingkat konten STEM yang dapat diterapkan.
Tiga metode pendekatan STEM yang sering digunakan adalah metode
pendekatan ″silo″ (terpisah), ″tertanam″ (embeded), dan pendekatan
″terpadu″ (terintegrasi).
a. Pendekatan silo (terpisah) untuk STEM mengacu pada instruksi
terisolasi, dimana masing-masing setiap mata pelajaran STEM diajarkan
secara terpisah atau individu (Dugger, 2015). Studi terkonsentrasi
masing-masing individu memungkinkan siswa untuk mendapatkan lebih
mendalam pemahaman tentang isi dari masing-masing matapelajaran.
b. Pendekatan

tertanam

(embeded)

lebih

menekankan

untuk

mempertahankan integritas materi pelajaran, bukan fokus pada
interdisiplin matapelajaran.
Pendekatan STEM terpadu (terintegrasi) bertujuan untuk menghapus
dinding pemisah antara masing-masing bidang STEM pada pendekatan silo
dan pendekatan tertanam (embeded), dan untuk mengajar siswa sebagai
salah satu subjek
C. Pengertian Berfikir Kreatif
Pribadi (2006:34) mengatakan bahwa kemampuan kreatif manusia
adalah kemampuan yang memebentuknya untuk dapat berbuat lebih dari
kemungkinan rasional dari data dan pengetahuan yang dimilikinya. Karena
itu pula, dan ini yang menjadi asumsi kita saat ini, manusia itu adalah satusatunya makhluk yang lengkap yang memiliki kreativitas pasif dan aktif.
Menurut munandar (1999:43), Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai
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kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian
suatu masalah.
Perkins (Hassoubah, 2004) menyatakan bahwa berfikir kreatif
melibatkan banyak komponen yaitu:
a. Berfikir melibatkan sisi estetis dan standar praktis. Artinya
kreativitas bukan saja berhubungan dengan penemuan yang bagus
dan menarik tetapi juga berhubungan banyak dengan penemuan
yang menunjukkan penerapan atau aplikasi
b. Berfikir keratif tergantung pada besarnya perhatian terhadap tujuan
dan hasil.
c. Berfikir kreatif lebih banyak bergantung kepada mobilitas daripada
kelancaran.
d. Berfikir kreatif tidak hanya obyektif tetapi juga subyektif.
e. Berfikir kreatif lebih banyak bergantung kepada motivasi intrinsic
daripada ekstrinsik.
Kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat
bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah
(Guilford, 1967). Menurut Evans (1994:1), menjabarkan bahwa kreativitas
adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari
perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau
lebih konsep yang telah tercetak dalampikiran.
Kreativitas atau berpikir kreatif adalah segala sesuatu yang dihasilkan
oleh manusia yang menggunakan pemikiran dan tenaga fisik yang dilakukan
secara terus-menerus serta bermanfaat bagi kehidupan manusia Makmur dan
Thahier (2015). Kemampuan berpikir kreatif masing-masing individu yang
berbeda-beda dan perlu untuk dikembangkan. Kreativitas menurut Ekasari et
al. (2016) merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu
produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada
sebelumnya, yang berguna, serta dapat dimengerti.
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Munandar (2012) menjabarkan beberapa ciri-ciri kemampuan berpikir
kreatif beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut:
1.

Ciri-ciri Kognitif
Kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan befikir kreatif
(divergen) dan memiliki lima cirri kognitif, yaitu kemampuan berfikir
secara lancer (fluency), berfikir luwes (flexibility), orisinilitas (originslity),
kemampuan menilai (evaluation) dan kemampuan merinci/ mendalam
(elaborasy).
a. Keterampilan Berpikir Lancar(Fluency)
Berpikir lancar diartikan sebagai ketempilan dalam mencetuskan
banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah, atau pertanyaan.
Indikatornya, antara lain: (a) mengajukan banyak pertanyaan, (b)
menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, dan (c)
mempunyai banyak gagasan.
b. Keterampilan Berpikir Luwes(Flexibility)
Keluwesan berarti kemampuan untuk menghasilkan gagasan,
jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Seorang yang luwes dapat
melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda sehingga
mampu

memberikan

banyak

alternatif

pemecahan

masalahnya.

Indikatornya, antara lain; (a) memberikan macam-macam penafsiran
terhadap gambar, cerita, ataupunmasalah, (b) menerapkan suatu konsep
dengan cara yang berbeda, dan (c) memikirkan berbagai cara untuk
menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
c. Keterampilan Berpikir Orisinal(Originality)
Indikator dari keterampilan berpikir orisinal, antara lain; (a)
memikirkan masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang
lain, (b) mempertanyakan cara-cara yang lama dan berusaha memikirkan
cara-cara yang baru, serta (c) memiliki cara berpikir yang lain daripada
yang lain.
d. Keterampilan Berpikir Merinci atau Elaborasi(Elaboration)
Keterampilan berpikir elaborasi merupakan kemampuan untuk
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mengembangkan suatu gagasan dan merinci secara detail dari suatu objek
sehingga lebih menarik. Indikatornya antara lain; (a) mencari jawaban atau
pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah secara terperinci
dan (b) mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain.
2.

Cara Meningkatkan Kemampuan BerpikirKreatif
Kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran perlu diperhatikan
agar keterampilan berpikir kreatif siswa dapat terlatih dan berkembangkan.
Keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dilihat dari perilaku siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Williams seperti dikutip dalam Munandar (2012)
menyatakan bahwa perilaku siswa yang termasuk dalam keterampilan
kognitif kreatif dapat dijabarkan sebagai berikut.
Tabel 2.1 Perilaku Siswa dalam Keterampilan Kognitif Kreatif

No

Perilaku Siswa
Berfikir Kritis (Fluency)
1.

Arti
- Menyajikan banyak
jawaban/gagasan yang relevan
- Arus pemikiran lancer

Berfikir Luwes (Fleksibel)
2.

- Menghasilkan gagasan-gagasan
yang seragam
- Mampu mengubah cara atau
pendekatan
- Arah pemikiran yang berbeda
Berfikir Orisinil (Originality)

3.

-

Memberikan jawaban yang
tidak lazim, yang kain dari yang
lain, yang jarang diberikan
kebanyakan orang

-

Mengembangkan, menambah,
memperkaya suatu gagasan

-

Memperinci detail-detail

-

Memperluas suatu gagasan

Berfikir Terperinci (Elaborasi)
4.
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D. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan pemaparan mengenai dimensi- dimensi
utama serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam
menyusun metode, pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil
penelitian. (Rostina Sundayana, 2015:29).
Hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif
siswa di MI Nurul Yaqin masih rendah, ditunjukkan dengan kurangnya
kemauan siswa untuk bertanya, memberikan contoh, dan memberikan
pernyataan tentang materi.
Kemampuan berpikir kreatif penting dimiliki oleh siswa. Kemampuan
berpikir kreatif dapat dikembangkan melalui pembelajaran menggunakan
LKPD berbasis STEM. Selain mengembangkan kemampuan berpikir
kreatif, bahan ajar berbasis STEM juga dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.
Bahan ajar merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif
digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dapat membantu guru
berinteraksi dan mendorong siswa mengoptimalkan kemampuan intelektual
mereka. Integrasi bahan ajar terhadap suatu model pembelajaran dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar. Oleh karena
itu, disusunlah lembar kerja siswa berbasis STEM untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Skema
kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar2.1.
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 Kurikulum 2013 menyatakan
bahwa aspek keterampilan harus
memiliki oleh guru, salah satunya
adalah keterampilan berfikir
 Abad 21 menuntut siswa untuk
mengembangkan
keterampilan
berfikir,
salah
satunya
keterampilan berfikir kreatif.

Untuk mencapai tujuan pembela
jaran sesuai kurikulum 2013, maka
dibutuhkan perangkat pembelajaran
. Salah satu perangkat pembelajaran
yang komprehensif dalam proses
pembelajaran adalah Lembar Kerja
Siswa

Kemampuan berfikir kreatif siswa di
Nurul Yaqin masih rendah, ditunjukkan
dengan kurangnya kemuan siswa untuk
bertanya, dan menjawab tentang materi

Berfikir kreatif dapat dikembangkan
melalui LKPD berbasis STEM

Salah satu pendekatan pembelajaran yang
dapat
digunakan
untuk
melatih
keterampilan berfikir kreatif adalah
pendekatan pembelajaran STEM ( Berss,
2011).

( Permendikbud, 2013)

Pengembangan Lembar Kerja Pesrta Didik (LKPD) Berbasis STEM untuk Meningkatkan
kemampuan berfikir kreatif siswa.

Treatment

Hasil Yang Diharapkan:
Keterampilan Berfikir Dan Hasil Belajar Siswa Meningkat

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
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E. Studi Relevan
Studi relevan merupakan penelitian yang hamper serupa yang sudah
dilakukan oleh penelitian lain relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh
sebab itu, dikemukakan beberapa penelitian lain yang pernah dilakukan
berikut ini:
Tabel 2.2

No

Peneliti

Judul Penelitian
Pengembangan

Persamaa

Perbedaan

1.

Avif Tri
Asri
Lestari

Pengembangan LKPD Berbasis
STEM pada Subtema Indahnya
Persatuan Dan Kesatuan
Negeriku (Pokok Bahasan Gaya
Gravitasi Dan Gaya Gesek)
Untuk Peserta Didik Kelas IV
Sekolah Dasar,
Pengembangan Lembar Kerja
Siswa Dengan Pendekatan Stem
(Science, Technology,
Engineering, Mathematics)
Untuk Melatih Keterampilan
Berpikir Kreatif Siswa Pada
Materi Fluida Statis

Sama-sama

Perbedaan terletak

2.

Ratri
Sekar
Pratiwi

mengembangakan pada materi yang
bahan ajar LKPD

diambil metode

berbasis STEM

pengembangannya

Sama-sama

Perbedaan terletak

berbasis STEM

pada materi yang

untuk

diambil

meningkatkan
kemampuan
kreatif siswa

3.

Clara
Aldila

Pengembangan Lembar Kerja
Peserta Didik(Lkpd) Berbasis Stem
Untuk Menumbuhkan Berpikir
Kreatif Siswa Pada Materi
Elastisitas Dan HukumHooke

Sama-sama

Perbedaan terletak

berbentuk bahan

pada materi yang

ajar LKPD dan

diambil

sama-sama
berbasis STEM
untuk
meningkatkan
kemampuan
berfikir kreatif
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No

Penelitian

4.

Lilis
Suryani

5.

Anggi
Hary
Prasadi

Judul Penelitian
Pengembangan

Persamaa

Perbedaan

Pengembangan Bahan Ajar
Modul Ilmu Pengetahuan Alam
Berbasis Nilai-Nilai
Kesilaman Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas IV
Sekolah Dasar Islam Terpadu
AL-Muthmainnah Kota Jambi,

Sama-sama

Perbedaan terletak

menggunakan

pada materi bahan

model

ajar dan materi

pengembangan

yang diambil

Pengembangan Lembar Kerja
Peserta Didik Berbasis Stem
(Science,
Technology,Engineering,
Mathematics) Dan Kearifan
Lokal Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis
Peserta Didik Kelas IV Sd

Sama-sama

Perbedaan terletak

menggunakan

pada materi yang

abahan ajar

diambil

yang digunakan

LKPD berbasis
STEM untuk
meningkatkan
kemampuan
berfikir kreatif

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development). Research and Development
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengembangan yang
dilakukan adalah pengembangan LKPD dengan pendekatan STEM untuk
melatih keterampilan berpikir kreatif siswa.
Saat proses pengembangan diberlakukan uji ahli dan uji coba produk.
Uji ahli dilakukan untuk mengetahui validitas produk dilihat dari validitas isi
dan validitas konstruk (desain) dari LKPD yang telah dikembangkan, serta uji
coba produk dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keterbacaan,
respon, dan efektivitas dari LKPD yang telah dikembangkan.
B. Rancangan Pengembangan
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dan pengembangan
(Reserch and Development) yang merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tersebut (Sugiyono, 2014, hal. 297).
Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg
And Gall dalam buku Sugiyono dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut

21

22

Potensi dan

Pengumpul

Masalah

-an Data

Uji Coba
Pemaikan

Revisi
Produk

Revisi
Produk

Desain
Produk

Validasi
Desain

Uji Coba
Produk

Revisi
Produk

Produksi
Massal

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and
Development (R&D).
Berdasarkan Gambar 3.1 langkah-langkah menurut Borg and Gall
dalam buku Sugiyono diantaranya diawali dengan potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba
produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi masal.
Namun pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan 6 tahap awalnya saja.
Hal ini dikarenakan peneliti hanya menghasilkan produk terbatas, bukan
produksi massal, dan tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang
dikembangkan pada skala yang lebih luas. Bila tahap ini dilakukan
membutuhkan waktu yang lebih lama.
C. Prosedur Pengembanga
Desain penelitian Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Berbasis

STEM

(Scince,

Technology,

Engineering,

And

Mathematics)menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research
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and Development). Adapun langkah-langkah dapat dijelaskan secara ringkas
sebagai berikut.
1. Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki
suatu nilai tambah pada produk yang diteliti. Sementara masalah akan
terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan
yangterjadi.

Terdeteksinya

masalah

dilakukan

dengan

melakukan

analisiskebutuhan yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan
dalamkegiatan penelitian pendahuluan dibidang pengembangan. Analisis
kebutuhan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi
tentang permasalahan mengenai keadaan yang ada pada suatu sekolah
yang meliputi keberdayaan guru dalam menggunakan bahan ajar pada
pembelajaran Perubahan Energi dengan menggunakan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD).
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui, apakah diperlukan
adanya pengembangan produk berupa Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD) yang dikembangkan dengan berbasis STEM untuk meningkatkan
keterampilan berfikir kreatif siswa di MIS Nurul Yaqin.
Observasi dan analisis angket dijadikan sebagai landasan dalam
penyusunan latar belakang masalah.
2. Pengumpulan informasi dan Data
Setelah

mengetahui

potensi

dan

masalah

dalam

penelitian

pengembangan ini, langkah berikutnya yaitu mengumpulkan berbagai
informasi yang dapat digunakan mengatasi masalah.
Informasi diperoleh dengan cara studi pustaka dengan cara membaca
langsung dari Lembar Kerja Peserta Didik, jurnal, artikel, yang diakses
melalui internet. Informasi yang dikumpulkan berupa materi yang
diperlukan dalam pengembangan produk.
3. Desain Produk
Kegiatan ini merupakan proses sistematis yang dimulai dari
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menetapkan tujuan belajar, merancang scenario atau kegiatan belajar
mengajar, merancang bahan ajar, merancang materi pembelajaran. Hasil
akhir dari kegiatan ini adalah bahan ajar berupa LKPD. Desain bahan ajar
dari penelitian ini adalah LKPD disesuaiakan dengan kebutuhan siswa.
4. Validasi Produk
Validasi desain merupakan proses untuk menilai apakah rancangan
produk secara rasional lebih efektif. Dikatakan secara rasional, karena
validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional,
belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara
menghadirikan bebrapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman untuk
menilai produk baru yang dirancang tersebut.
5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan ahli lainnya, maka
akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba
untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.
6. Uji Coba Produk
Setelah produk diperbaiki, maka selanjutnya produk yang berupa
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan dengan berbasis
STEM untuk meningkatkan keterampilan berfikir kreatif siswa pada materi
Perubahan Energy diuji ke kelompok kecil untuk mengetahui tingkat
keefektifan dari produk dan keterampilan proses selama percobaan
(psikomotor).
7. Perbaikan Produk Akhir
Hasil

pengujian

kemenarikan,

kemudahan,

kemanfaatan

dan

keefektifan produk kepada guru dan beberapa siswa dijadikan bahan
perbaikan dan penyempurnaan produk yang dibuat. Pada tahap ini
dilakukan pencetakan produk setelah dilakukan perbaikan dari hasil uji
coba produk. Produk pada penelitian pengembangan ini tidak diproduksi
secara masal, tetapi hanya dibuat satu buah sebagai model hasil
pengembangan.
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D.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga macam teknik, yaitu:
1.

Teknik Observasi
Observasi berfungsi sebagai alat pengumpul data yang
dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi variabelvariabel yang akan diselidiki. Pada penelitian ini, observasi dilakukan
untuk menginventaris sumber daya sekolah seperti ketersedian media
dan sumber belajar, dan Lembar Kerja Peserta Didik atau modul
praktikum.

2.

Teknik Wawancara
Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak
terstruktur atau terbuka, dimana peneliti berusaha mendapatkan
informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada
obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan
atau variabel apa yang harus diteliti.

3.

Teknik Angket
Angket yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang diberikan oleh
kepada responden untuk mendapatkan keterangan dari responden
mengenai suatu masalah. Data dalam penelitian ini yang diperoleh
dengan menggunakan instrumen angket berupa angket analisis.

4.

Dokumentasi
Digunakan untuk memeperoleh foto-foto kegiatan saat proses
pembelajaran di kelas.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan
analisis data berupa angket mengenai tanggapan validator ahli terkait bahan
ajar LKPD berbasis STEM. Data yang didapat dari Ahli Materi, Ahli Media
dan Ahli Bahasa dengan menggunakan angket akan dianalisis dengan
menggunakan analisis deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif dan
data kuantitatif.
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1. Data Kualitatif
Pada penelitian ini data kualitatif yang dimaksud berupa komentar dan
saran perbaikan produk dari Ahli Materi dan Ahli Media dan Ahli Bahasa
kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif untuk merevisi
produk yang dikembangkan. Selain itu, data kualitatif pada penelitian ini
juga berupa tanggapan siswa dan guru kelas 3 mengenai LKPD yang telah
dikembangkan.
2. Data Kuantitatif
Pada penelitian ini data kuantitatif yang dimaksud adalah perolehan
skor dari penilaian Ahli Materi, Ahli Media, Ahli Bahasa. Selain itu, data
kuantitatif pada penelitian ini juga berupa perolehan skor yang diberikan
oleh siswa dan guru kelas 3 terhadap bahan ajar LKPD berbasis STEM
yang dikembangkan, yang kemudian dihitung dengan rumus:
Persentase =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100%

Adapun Teknik pengolahan data untuk variable bebas menggunakan
pengukuran dengan Likert. Menurut Sugiono (2016, hal. 134), skala Likert
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
kelompok orang tentang sebuah fenomena social. Kriteria jawaban yang
dibagikan kepada pengguna menggunakan angket berupa pengukuran
skala Likert. Pengguna diminta menggunakan bahan ajar pembelajaran
secara keseluruhan dengan berhadapan secara langsung. Pengguna diminta
memberikan salah satu pilihan dari jawaban yang telah disediakan pada
table 3.1
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Kategori Kelayakan
Skor

Kategori Penilaian

5

Sangat Baik

4

Baik

3

Cukup Baik

2

Kurang Baik

1

Sangat Kurang Baik

Sumber: Sugiyono (2016, hal. 135)
Data kuantitatif yang telah dihitung rata-ratanya kemudian dikonversi
menjadi nilai kualitataif dengan menggunakan acuan konversi nilai dari
Suharsimi Arikunto (2009, hal. 35), yaitu:
Tabel 3.2
Kategori Interval Pedoman Penskoran
Interval Penilaian

Kategori

81% - 100%

Baik Sekali

61% - 80%

Baik

41% - 60%

Cukup

21% - 40%

Kurang

>21%

Kurang Sekali

Sumber: Suharsimi Arikunto (2009, hal. 35)
Berdasarkan kriteria di atas bahan ajar LKPD berbasis STEM
dinyatakan layak jika memenuhi criteria skor minimal 60 dari seluruh unsure
yang terdapat dala m angket penilaian ahli media, ahli materi dan ahli bahasa.
Oleh karena itu dilakaukan revisi apabila masih belum memenuhi kriteria
cukup baik.
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Berdasarkan data tes kreatifitas peserta didik, maka pengunaan LKPD
berbasis STEM dapat ditentukan nilai kefektifan. Analisis data dalam penelitian
ini berupa nilai pre-test dan post-test. LKPD berbasis STEM akan dianalisis
menggunakan rumus menggunakan uji gain ternormaliasi yang diambil yang
diambil dari Meltzer (dalam Syukur dan Faisal, 2013) sebagai berikut:
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑝𝑟𝑒

N-gain = 𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑝𝑟𝑒
Keterangan :
N-gain

= Gain yang dinormalisasi

Spre

= Skor pre-test atau kemampuan awal

Spost

= Skor post-testatau kemampuan akhir

Smax

= Skor maksimum ideal
Tabel 3.3 Analisis Kategori N-gain
No

Rentang

Kategori

1

N- gain ≥ 0,7

Tinggi

2

0,3 ≤ N – gain < 0,7

Sedang

3

N- gain < 0,3

Rendah
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F. Jadwal Penelitian
Rencana pelaksanaan penelitian di mulai dari bulan Januari 2021 . rencana penelitian ini masih bersifat tentative, artinya
dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi lapangan. Berikut ini tahap-tahap yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian.
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian
No Jenis
Kegiatan

September
2020
1 2

1

Pengajuan

Oktober
2020

3 4 1 2 3

November
2020
4 1

Desember
2020

2 3 4 1 2 3

4 1

Januari
2021
2 3 4

√

Judul
2

Penyusunan

√

Proposal
3

Bimbingan

√

√ √

Proposal
4

Seminar

√

Proposal
5

Perbaikan
Hasil
Seminar

√

Februari
2021
1

2 3

Maret
2021
4

April
2021

1 2 3 4 1 2 3 4
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Proposal
6

Pengurusan

√

√

Dan
Penerbitan
Izin
Penelitian
7

Pengumpulan

√

Data
Lapangan
8

Analisis Data

9

Sidang
Munaqosah

√
√

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengembangan Model
1. Hasil Analisis Potensi Dan Masalah Terhadap Bahan Ajar
Dalam penelitian ini terdapat potensi bahwa Nurul Yaqin, siswa SIM
Tingkat III, sudah memiliki buku topik dan LKS, namun teknologi desain
pembuatan LKPD masih terbatas, sehingga perubahan warna dan gambar
lebih sedikit, yang berujung pada rendahnya minat siswa Masih rendahnya
tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa.
a. Kondisi pembelajaran mata pelajaran SIM Nurul Yaqin
Menurut observasi awal MIS Nurul Yaqin, dalam proses
pembelajaran guru hanya menggunakan buku teks dan LKS, dan metode
yang digunakan hanya ceramah dan metode tanya jawab, jadi
pembelajarannya

satu

arah,

begitu

guru

menjelaskan

Materi

Pembelajaran Kadang-kadang siswa sering memanfaatkan kesempatan.
b. Bahan ajar yang dibutuhkan
Berdasarkan hasil wawancara selama proses pembelajaran, guru
menggunakan bahan ajar berupa LKPD, namun karena kurangnya
perubahan dan gambar maka minat siswa dalam memecahkan masalah di
atas berkurang, yaitu masalah di atas atasi dengan menggunakan media
pembelajaran. Ini lebih menarik dan membantu meningkatkan kreativitas
belajar siswa. Oleh karena itu penulis mencoba mengaplikasikan buku
teks LKPD berbasis STEM.
c. Harapan guru untuk pengembangan bahan ajar
Guru berharap buku teks yang dikembangkan dapat membantu
siswa meningkatkan proses belajar dan kreativitas dalam kehidupan
sehari-hari.
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1. Hasil pengembangan bahan ajar
Hasil pengembangan penelitian ini didasarkan pada bahan ajar
berbasis STEM berupa LKPD yang materinya telah disesuaikan dengan
"Standar Kompetensi" dan "Kompetensi Dasar".
a. Tampilan dan desain buku teks LKPD berbasis STEM
Tampilan dan desain LKPD berbasis STEM yang telah diujicobakan dan
diperoleh hasil analisis data buku ajar yang dikembangkan penulis
memiliki hasil tampilan sebagai berikut:
1) Halaman Cover
Halaman cover dibuat sesuai tema pembelajaran tematik
Tema Energi dan Perubahannya, Subtema 2 Perubahan Energi,
maka ditampilkan gambar-gambar sesuai tema yang akan
diajarkan. Dibawah ini adalah tampilan halaman Cover LKPD:

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Cover
2) Kata Pengantar
Kata pengantar berisi ucapan syukur serta tujuan penulis
membuat bahan ajar LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
berbasis STEM (Sience, Technology, Engeneering, Mathematics).
Kata pengantar ditulis dengan menggunakan jenis huruf arial
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dengan ukuran 12, desain menggunakan aplikasi canva. Berikut
ini adalah tampilan kata pengantar:

Gambar 4.2 Tampilan Kata Pengantar
3) Daftar Isi
Daftar isi berisi halaman yang ada di dalam bahan ajar yang
bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menemukan materi
yang akan dibaca. Dibawah ini adalah tampilan daftar isi:

Gambar 4.3 Tampilan Daftar Isi
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4) Petunjuk Penggunaan LKPD
Petunjuk penggunaan LKPD berbasis STEM bertujuan agar
dapat memudahkan pembaca dalam menggunakan LKPD.
Tampilan petunjuk penggunaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Tampilan Petunjuk Penggunaan LKPD
5) Peta Konsep
Peta konsep berisikan gambaran berupa poin-poin tentang
materi-materi yang ada dalam LKPD. Desain peta konsep
menggunakan Canva dengan font color bermacam-macam agar
siswa lebih tertarik untuk membacanya. Di bawah ini adalah
tampilan peta konsep.
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Gambar 4.5 Tampilan Peta Konsep
6) Standar Kompetensi dan Kompetensi Inti
Standar Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar penulis
disajikan untuk memudahkan guru dalam menyesuaikan dan
mengukur ketercapaian belajar siswa pada materi Subtema 2
Perubahan Energi. Desain pada halaman ini menggunakan Canva.
Tampilan Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagai
berikut:

Gambar 4.6 Tampilan KI

Gambar 4.7 Tampilan KD

7) Isi Materi
Isi materi di desain menggunakan Canva, kemudian Fint
Colou, selain itu, gambar-gambar yang ada diambil dari google.
Isi materi berisiskan materi Tema 6 Energi dan Perubahannya,
Subtema 2 Perubahan Energi. Di bawah ini adalah tampilan isi
materi:
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Gambar 4.8 Tampilan Isi Materi
8) Penulis
Berikut adalah tampilan Penulis:

Gambar 4.9 Tampilan Penulis
B. Kelayakan Model
1. Hasil Validasi Ahli
Bahan ajar LKPD berbasis STEM untuk kelas 3 telah selesai
dikembangkan, kemudian divalidasi oleh validator. Dalam pengembangan
ini melibatkan tiga validator yaitu: ahli materi ibu Hasnah, S.Pd selaku
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wali kelas 3a, ahli Media bapak Amirul Mukminin Al-Anwari, M.Pd, dan
ahli bahasa bapak Drs. Mursyid, M.Pd. Validator

akan memberikan

saran, kritikan, penilaian, pendapat serta masukan terhadap LKPD yang
telah dikembangkan. Validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media
dan ahli bahasa bertujuan untuk mengetahui kelayakan LKPD yang
berkaitan dengan Materi yang digunakan, Penilaian Validasi produk
meliputi 4= Sangat Baik, 3=Baik, 2=Kurang dan 1= Sangat Kurang.
desain yang digunakan dan bahasa yang dugunakan di dalam LKPD.
Adapun penilaian yang diberikan oleh Materi,

ahli Media dan ahli

Bahasa sebagai berikut:
a. Hasil Penilaian LKPD oleh Ahli Materi
Dari penilaian ahli materi oleh wali kelas 3 Ibu Hasnah, S.Pd.I
ada

beberapa

saran

perbaikan

yaitu

memperbaiki

kesalahan

Kompetensi Inti di tulis pada tujuan pembelajaran, sedangkan tujuan
pembelajarannya tidak ada di pembelajaran 1 dan 5, dan kesalahan
pada pengetikan. Perbaikan yang dilakukan dapat dilihat pada gambar
berikut:
1) Komptensi Inti diganti dengan Tujuan Pembelajaran

Sebelum Direvisi

Sudah Direvisi
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Gambar 4.10 Halaman Sebelum dan Sesudah Direvisi
Adapun materi mengungkapkan bahwa materi yang digunakan
sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Hasil validasi
menunjukkan persentase 93% dengan kriteria sangat baik diuji cobakan
sesuai revisi dan saran. Hasil persentase kelayakan tersebut dapat dilihat
pada table 4.1
Table 4.1
Penilaian Kelayakan LKPD oleh Ahli Materi
No

Aspek Penilaian

Skor yang
diperoleh
4
4

Skor
Maksimal
4
4

1.
2.

Kelengkapan Materi
Keluasan Materi

3.

Kedalaman materi

4

4

4.
5.

Keakuratan konsep dan definisi
Keakuratan data dan fakta

3
4

4
4

6.

Keakuratan contoh dan kasus

4

4

7.

Keakuratan gambar, diagram dan ilustri

4

4

8.

Keakuratan acuan pustaka

4

4

9.

Kesesuaian materi dengan tema 6 energi dan
perubahannya subtema 2 perubahan energi

3

4

10.

Contoh dan kasus dalam kehidupan sehari-hari

4

4

11.

Gambar, diagram dan ilustri dalam kehidupan
sehari-hari

4

4

12.
13.

Mendorong rasa ingin tahu
Menciptakan kemampuan bertanya

3
3

4
4

14.

Kesesuaian materi dengan LKPD berbasis STEM
Jumlah Skor
Persentase Kelayakan
Kriteria

4
4
52
56
93%
100%
Sangat Layak
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Persentase =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100%

52

= 56X 100 %
= 93%

b. Hasil Penilaian LKPD oleh Ahli Materi
Dari penilaian ahli materi oleh Ibu Muhaiminah Jalal, M.P.d ada
beberapa saran perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan pada
penempatan table yang kurang sesuai. Perbaikan yang dilakukan dapat
dilihat pada gambar berikut:

Sebelum Direvisi

Sudah Direvisi

Gambar 4.11 Halaman Sebelum dan Sesudah Direvisi
Adapun materi ahli materi mengungkapkan bahwa materi yang
digunakan sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
Hasil validasi menunjukkan persentase 91% dengan kriteria sangat baik
diuji cobakan sesuai revisi dan saran. Hasil persentase kelayakan tersebut
dapat dilihat pada table 4.2
Table 4.2
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Penilaian Kelayakan LKPD oleh Ahli Materi
No

Aspek Penilaian

Skor yang
diperoleh
4
3

Skor
Maksimal
4
4

1.
2.

Kelengkapan Materi
Keluasan Materi

3.

Kedalaman materi

4

4

4.
5.

Keakuratan konsep dan definisi
Keakuratan data dan fakta

3
4

4
4

6.

Keakuratan contoh dan kasus

4

4

7.

Keakuratan gambar, diagram dan ilustri

4

4

8.

Keakuratan acuan pustaka

3

4

9.

Kesesuaian materi dengan tema 6 energi dan
perubahannya subtema 2 perubahan energi

3

4

10.

Contoh dan kasus dalam kehidupan sehari-hari

4

4

11.

Gambar, diagram dan ilustri dalam kehidupan
sehari-hari

4

4

12.
13.

Mendorong rasa ingin tahu
Menciptakan kemampuan bertanya

4
3

4
4

14.

Kesesuaian materi dengan LKPD berbasis STEM
Jumlah Skor
Persentase Kelayakan
Kriteria

4
4
51
56
91%
100%
Sangat Layak

Persentase =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100%

51

= 56X 100 %
= 91%

c. Hasil Penilaian LKPD oleh Ahli Media
Dari penilaian ahli media banyak terdapat saran dan masukan yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas modul

yang dihasilkan.
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Adapun saran dan masukan oleh ahli media dapat dilihat pada gambar
4.12, 4.13, 4.14 sebagai berikut:
1) Lembar jawaban disesuaikan dengan soal agar siswa lebih mudah
untuk menempatkan jawabannya.

Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Gambar 4. 12 Halaman yang belum dan sudah di revisi
2)

Gambar beground terlalu mencolok, buat agar tidak mencolok
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Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Gambar 4. 13 Halaman yang belum dan sudah di revisi
3) Didalam LKPD ada nomor yang tertinggal, diusakan lebih teliti
4)

Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Gambar 4. 14 Halaman yang belum dan sudah di revisi
Berdasarkan saran dan masukan oleh ahli media yang digunakan
sebagai bahan revisi, hasil validasi media menunjukkan angka persentase
94,3% dengan kriteria sangat layak diuji cobakan sesuai revisi dan saran.
Adapun hasil persentase kelayakan dapat dilihat pada table 4.3
Tabel 4.3
Penilaian Kelayakan LKPD oleh Ahli Media
No

Aspek yang dinilai

1.
2.
3.

Keseuaian ukuran LKPD dengan standar ISO
Kesesuaian ukuran dengan materi isi modul
Penampilan unsur tata letak pada sampul
muka, belakang secara harmonis memiliki

Skor
yang
diperoleh
3
4
4

Skor
maksimal
4
4
4
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

irama dan kesatuan serta konsisten
Menampilkan pusat pandang ( center poin)
yang baik
Warna unsure tata letak harmonis dan
memperjelas fungsi
Huruf yang digunakan menarik dan mudah
dibaca
Ukuran huruf judul LKPD lebih dominan dan
proposional dibandingkan ukuran modul,
nama pengarang
Warna judul LKPD kontras dengan warna
latar belakang
Tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi
jenis huruf
Konsisten tata letak
Penerapan unsur tata letak konsisten pola
Pemisah antar paragraph
Unsur tata letak harmonis
Bidang cetak dan margin proposional
Marjin dua halaman yang berdampingan
proposional
Spasi antara teks dan ilustri gambar
Unsur tata letak lengkap
Judul kegiatan belajar, dan angka
halaman/foto
Ilustri dan keterangan gambar (caption)
Tata letak mempercepat halaman
Penempatan hiasan/ilustri sebagai latar
belakanag tidak menganggu judul, teks, angka
halaman
Penempatan judul, subjudul, ilustri dan
keterangan gambar tidak menganggu
Tipografi isi LKPD sederhana
Tidak menggunakan terlalu banyak jenis
huruf
Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all
capital, small capital) tidak berlebihan
Lebar susunan teks normal
Spasi antar baris huruf teks normal
Spasi antar huruf normal
Tipografi isi LKPD mudah dipahami
Jenjang/ hirarki judul-judul jelas, konsistensi
dan proposional
Tanda potongan kata (hyphenation)
Jumlah Skor

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4

4

3
4

4
4

4

4

4
4
3
3
4

4
4
4
4
4

3
117

4
124
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Persentase Kelayakan
Kriteria
Persentase =
=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
117
X
124

94,3%
100%
Sangat Layak

x 100%

100 %

= 94,3%

d. Hasil Penilaian LKPD oleh Ahli Bahasa
Dari hasil validasi ahli bahasa terdapat masukan dan saran untuk
bahan perbaikan LKPD agar lebih baik lagi. Adapun saran dan
masukkan yang diberikan dari ahli bahasa dapat dilihat pada gambar
4.15, 4.16.
1) Perhatikan

dalam

penggunaan kata baku dalam kalimat di

sesuaikan dengan E

Sebelum direvisi

Sesudah direvisi

Gambar 4.15 halaman Sebelum dan Sesudah Direvisi
2) Penggunaan kata diawal tidak boleh menggunakan kata hubung,
jadi disesuaikan dengan kata yang tepat.
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Sebelum direvisi

Sesudah direvisi

Gambar 4.16 halaman Sebelum dan Sesudah Direvisi
Hasil validasi oleh ahli bahasa menunjukkan angka persentase 96%
dengan kriteria Sangat Layak diuji cobakan sesuai revisi dan saran.
Adapun hasil persentase kelayakan dapat ddilihat pada table 4.4
Table 4.4
Penilaian Kelayakan LKPD oleh Ahli Bahasa
No

Aspek Yang Dinilai

Skor yang Skor yang
diperoleh maksimal

1.

Ketepatan struktur kalimat.

4

4

2.

Keefektifan kalimat.

4

4

3.

Kebakuan istilah.

3

4

4.

Pemahaman terhadap pesan atau informasi.

4

4

5.

Kemampuan memotivasi peserta didik.

4

4
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6.

Kemampuan mendorong kritis.

4

4

7.

Kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta
didik.

4

4

8.

Kesesuaian dengan perkembangan emosiaonal peserta
didik.

4

4

9.

Ketetapan tata bahasa.

4

4

10.

Ketepatan ejaan.

3

4

11.

Konsistensi pengunaan istilah.

4

4

12.

Konsistensi penggunaan symbol atau ikon.

4

4

Jumlah Skor

46

48

96%

100%

Persentase Kelayakan
Kriteria
Persentase =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

Sangat Layak
x 100%
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= 48X 100 %
= 96%

2. Hasil Uji Coba
a.

Uji Coba Kelompok Kecil
Uji coba produk awal penulis lakukan secara langsung dengan 10

siswa dan siswi kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin. Kegiatan uji
coba ini penulis lakukan sebagimana mestinya. Berikut ini adalah hasil
analisis data uji coba kelompok keci, berikut data tersebut:
Tabel 4.5
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Data Uji Coba Kelompok Kecil
No Butir Soal

N

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Persesntase

1

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

9
4

10
4

100%

3

3

4

4

4

3

3

4

3

4

87,5%

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

4

4

4

4

3

3

4

4

4

3

92,5%

4

3

4

3

4

3

3

4

4

3

87,5%

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

100%

3

3

4

3

4

4

3

4

4

4

90%

4
4

4
4

4
4

4
4

4
3

4
4

4
3

4
4

4
4

4
4

100%
95%

3

4

3

3

4

4

4

3

4

3

87,5%

Saya senang saat belajar menggunakan
bahan ajar LKPD
2
Saya merasa mudah menggunakan
LKPD
3
Saya tertarik belajar menggunakan
LKPD
4
Saya merasa bersemangat saat belajar
menggunakan LKPD
5
Saya merasa lebih mudah memahami
pelajaran melalui LKPD
6
Gambar dan warna dalam buku ini
menarik
7
LKPD ini memuat pertanyaanpertanyaanyang
mendorong saya untuk berfikir.
8
Materi dalam LKPD menarik
9
Dengan menggunakan LKPD ini dapat
membuat pembelajaran tidak
membosankan.
10 Saya merasa mudah dalam belajar
Materi Perubahan Energi
Jumlah Skor

940
47

Skor Maksimal
Persentase Kelayakan
Kriteria
Persentase =
=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

376
X
400

400
94%
Sangat Layak
x 100%

100 %

= 94%

b. Revisi Desain/Produk
Pada tahap revisi desaian/produk penulis tidak melakukan revisi. Karena hasil dari validasi kepada beberapa ahli
penulis mendapatkan data kuantitatif dan kualitatatif yang menyatakan bahwa media yang di kembangkan memiliki target
tingkat kevalidan yang valid dan tidak perlu melakukan revisi produk.
c. Uji coba kelompok Besar
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 20 peserta didik memiliki melalui pengisian angket menunjukkan
kelayakan yaitu dengan kruteria sangat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar. Adapun ahsil persentase kelayakan
dapat dilihat pada table 4.6
Table 4.6

Hasil Penelitian LKPD Oleh siswa
No

1

2

No
3

4

5

Butir Soal

Saya senang saat
belajar
menggunakan
bahan ajar LKPD
Saya merasa
mudah
menggunakan
LKPD
Butir Soal
Saya tertarik
belajar
menggunakan
LKPD
Saya merasa
bersemangat saat
belajar
menggunakan
LKPD
Saya merasa lebih
mudah
memahami
pelajaran melalui

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Persentase

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

9
4

10
4

11
4

12
4

13
4

14
4

15
4

16
4

17
4

18
4

19
4

20
4

100%

4

3

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

3

3

4

3

3

4

90%

n
1
4

n
2
4

n
3
4

n
4
4

n
5
4

n
6
4

n
7
4

n
8
3

n
9
4

n
10
4

n
11
4

N
12
3

n
13
4

n
14
4

n
15
4

n
16
4

n
17
4

n
18
4

n
19
4

n
20
4

Persentase

3

3

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

91,25%

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

4

92,5%

97,5%

6

7

LKPD
Gambar dan
warna dalam
buku ini menarik

LKPD ini
memuat
pertanyaanpertanyaanyang
mendorong saya
untuk berfikir.
8
Materi dalam
LKPD menarik
9
Dengan
menggunakan
LKPD ini dapat
membuat
pembelajaran
tidak
membosankan.
10 Saya merasa
mudah dalam
belajar Materi
Perubahan Energi
Jumlah
Skor Maksimal
Persentase Kelayakan
Kriteria

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

98,75%

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

92,5%

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

91,25%

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

3

92,5%

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

92,5%

756
800
94,5%
Sangat Layak
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Persentase =
=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
756
X
800

x 100%

100 %

= 94,5%

d.

Revisi Desain/Produk
Pada tahap revisi desaian/produk penulis tidak melakukan revisi.

Karena hasil dari validasi kepada beberapa ahli penulis mendapatkan data
kuantitatif dan kualitatatif yang menyatakan bahwa media yang di
kembangkan memiliki target tingkat kevalidan yang valid dan tidak perlu
melakukan revisi produk.
C. Efektifitas Model (Dalam Tahap Uji Coba)
Efektifitas penelitian pengembangan menurut model Sugiyono
penulis peroleh dari hasil uji coba penggunaan model. Efektifitas
penggunaan model penulis dapatkan dari prosedur pengembangan produk
menurut Sugiyono, proses pemerolehan data tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Data Uji Coba
a. Sebelum menggunakan (Pre-test) Bahan Ajar LKPD
Data Pre-test penulis diperoleh dengan menerapkan bahan
ajar tema Perubahan Energi dari sekolah. Pada proses pembelajaran,
siswa kurang tertarik dengan bahan ajar yang ada, sehingga nilai
pada subtema 2 Perubahan Energi rendah. Selain itu, siswa banyak
yang tidak berpartisipasi untuk menjawab

mengisi tugas yang

diberikan guru oleh guru, sehingga siswa kurang aktif dan kreatif.
Data Pre-test tersebut adalah sebagai berikut:
Table 4.7.
Nilai Pre-test Siswa Kelas III

No

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nama

Ahmad
Dava
Asyifa
Dinda
Azima
Zahrotus
salwa
Cyila
Aprilia
Zahilah
Defit
Juliansya
h
Dewy
Arissa
Dini
Anggrain
i
Efran
Kurniaw
ati
Fahri
Benzema
Fahri
Rizaldi
Febi Dwi
Riwanda
Ghiffari
Haqqy
Jasmine
Tharia
Kenza
Anugrah
M. Ulil
Abshor
M.
Rafkha

Indikator Kreativitas Siswa
Siswa
Arah
Memberika Mengemba
mampu
pemikira n jawaban
ngkan
Skor
menyajika
n yang
yang tidak
suatu
Kreativitas
n jawaban
berbeda lazim, yang gagasan
yang
(Fleksibel)
lain dari (Elaborasi)
relevan
yang lain
(Fluency)
(originality)
2
2
2
2
8

Persentase

50

3

3

2

2

10

62,5

3

3

3

2

11

68,75

3

3

3

3

12

75

3

3

2

2

10

62,5

2

3

3

2

10

62,5

3

2

2

2

9

56,25

4

3

3

3

13

81,25

2

3

3

3

11

68,75

3

2

3

3

11

68,75

3

3

3

3

12

75

3

4

3

3

13

81,25

3

3

3

3

12

75

2

2

2

3

9

56,25

3

3

2

2

10

62,5

3

3

3

3

12

75

17.

18.
19.

20.

Najwa
Abella
Hadira
Rangga
Tirta
Talia
Assyarif
a
Olivia
Octa
Sabella
Jumlah

2

3

3

3

11

68,75

4

3

3

2

12

75

3

2

3

3

11

68,75

3

3

3

3

12

75

57

59

54

52

218

1368,75

Skor
Ratarata

68,4

Data kualitataif: hasil dari penelitian yang melakukan tes awal
(Pre-test) pada siswa kelas III MIS Nurul Yaqin menunjukkan bahwa nilai
Rata-rata yang didapat dari 20 siswa yaitu 68,4.
b. Sesudah Menggunakan (Post-test)bahan ajar LKPD
Nilai yang diperoleh siswa terdiri dari proses dan indikator
Kreatifitas siswa. Berikut ini adalah nilai yang diperoleh siswa
dengan menggunakan bahan ajar LKPD.
Table 4.8
Nilai Post-testSiswa Kelas III

No

1.
2.
3.

Indicator kreativitas siswa
Siswa
Arah
Memberik Mengemba
mampu
pemikira
an
ngkan
menyajikan n yang
jawaban
suatu
jjawaban berbeda yang tidak gagasan
Nama
yang
(Fleksibel) lazim,
(Elaborasi)
relevan
yang lain
(fluency)
dari yang
lain
Originality
Ahmad Dava 4
3
3
3
Asyifa Dinda 4
4
4
4
Azima
4
3
4
4
Zahrotussalw

Skor
Kreativitas

Persentase

13
15
15

81,25
93,75
93,75

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a
Cyila Aprilia
Zahilah
Defit
Juliansyah
Dewy Arissa
Dini
Anggraini
Efran
Kurniawati
Fahri
Benzema
Fahri Rizaldi
Febi Dwi
Riwanda
Ghiffari
Haqqy
Jasmine
Tharia
Kenza
Anugrah
M.Ulil
Abshor
M. Rafkha
Najwa Abella
Hadira
Rangga Tirta
Talia
Assyarifa
Olivia Octa
Sabella
Jumlah
Skor ratarata

4

4

3

3

14

87,5

3

3

4

4

14

87,5

4
3

3
4

3
4

3
4

13
15

81,25
93,75

4

3

3

4

14

87,5

4

4

4

3

15

93,75

3
3

4
3

4
3

4
4

15
13

93,75
81,25

4

4

3

3

14

87,5

3

4

4

4

15

93,75

4

4

4

3

15

93,75

4

3

4

4

15

93,75

4
4

4
4

3
3

3
4

14
15

87,5
93,75

4
3

3
4

3
4

4
3

14
14

87,5
87,5

4

3

3

3

13

81,25

74

71

70

71

285

1781,25
89

Data kualitataif: hasil dari peneliti yang melakukan Post-test pada siswa
kelas III bahwa nilai rata-rata yang didapat dari 20 yaitu 20 siswa yaitu 89.
c. Data dan analisis hasil uji kompetensi peserta didik
Table 4.9 data nilai Pre-test dan post-testsiswa kelas III
No
1.
2.
3.

Nama
Ahmad Dava
Asyifa Dinda
Azima

Pre-test
50
62,5
68,75

Post-test
81,25
93,75
93,75

Zahrotussalwa
Cyila Aprilia
Zahilah
5.
Defit Juliansyah
6.
Dewy Arissa
7.
Dini Anggraini
8.
Efran Kurniawati
9.
Fahri Benzema
10. Fahri Rizaldi
11. Febi Dwi Riwanda
12. Ghiffari Haqqy
13. Jasmine Tharia
14. Kenza Anugrah
15. M. Ulil Abshor
16. M. Rafkha
17. Najwa Abella
Hadira
18. Rangga Tirta
19. Talia Assyarifa
20. Olivia Octa
Sabella
Rata-rata
4.

75

87,5

62,5
62,5
56,25
81,25
68,75
68,75
75
81,25
75
81,75
75
56,25
62,5

87,5
81,25
93,75
87,5
93,75
93,75
81,25
87,5
93,75
93,75
93,75
87,5
93,75

75
68,75
75

87,5
87,5
81,25

68,4

89

Hasil uji kompetensi peserta didik pada pre-test danpost-test dapat
ditentukan N-gain sebagai berikut:
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑆𝑝𝑟𝑒

N-gain =𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑝𝑟𝑒
89−68,4

=100−68,4
20,6

=31,6
=0,65
Berdasarkan hasil uji kompetensi di MIS Nurul Yaqin bahwa nilai
Kreativitas siswa mengalami peningkatan, yang mana pada rata-rata nilai
pre-test sebesar 68,4 dan post-test sebesar 89 mengalami peningkatan yaitu
rata-rata nilai N-gain sebesar 0,65 dengan kategori sedang. Sehingga

LKPD berbasis STEM yang telah dikembangkan dan telah diuji efektif
digunakan dalam pembelajaran.
Grafik peningkatan Kerativitas siswa kelas III A melalui pre-test
dan post-testdalam bentuk persentase (%).

90
80
70
60

50
40
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0
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Gambar 4.17 Grafik Peningkatan Kemampuan Kreatif Siawa Kelas
3 A Melalui pre-test dan post-test.
D. Pembahasan
Validasi yang dilakukan oleh para ahli materi, media dan bahasa
bertujuan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar berdasarkan pemikiran
rasional. Penilaian dilakukan dengan menggunakan angket. Penilaian ini
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, dan kekurangan bahan ajar yang
dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan akan dilakukan revisi atau
perbaikan.
Hasil penilaian ahli materi, media dan bahasa menunjukkan bahwa
LKPD layak untuk diuji cobakan dalam pembelajaran, seperti yang
dijelaskan pada Tabel 4.1, 4.2 Tabel 4.3, Tabel 4.4 dengan persentase
kelayakan dari ahli materi dari wali kelas yaitu 93%, persentase kelayakan
ahli materi yaitu 91%, persentase dari ahli media 94% dan persentase ahli
bahasa 96% seperti yang dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik hasil penilaian oleh para Ahli Materi, Ahli Media, dan, Ahli Bahasa
97

96
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Persentase Ahli Persentase Ahli Persentase Ahli Persentase Ahli
Materi
Materi
Media
Bahasa

Gambar 4.18 Grafik Hasil Penilaian oleh Ahli Materi, Ahli Media, dan,
Ahli Bahasa
Uji coba LKPD dilakukan untuk menguji kelayakan dan kefektifan
LKPD berbasis STEM. Uji coba dilakukan pada siswa-siswi kelas 3A
Nurul Yaqin. Uji coba dilakukan dengan menggunakan LKPD berbasis
STEM yang dikembangkan, kemudian mengumpulkan data tanggapan
siswa berdasarkan angket yang diberikan.
Hasil persentase berdasarkan angket yang diberikan pada siswa dan
hasil tanggapan siswa untuk butir pertanyaan nomor satu persentase
penilaian mencapai 100% dengan kriteria sangat layak. Pada butir
pertanyaan pada nomor dua persentase penilaian mencapai 90% dengan
kriteria sangat layak. Pada butir pertanyaan pada nomor tiga persentase
penilaian mencapai 97,5% dengan kriteria sangat layak. Pada butir
pertanyaan pada nomor empat persentase penilaian mencapai 91,25%
dengan kriteria sangat layak. Pada butir pertanyaan pada nomor lima
persentase penilaian mencapai 92,5% dengan kriteria sangat layak. Pada
butir pertanyaan pada nomor enam persentase penilaian mencapai 96,75%
dengan kriteria sangat layak. Pada butir pertanyaan pada nomor tujuh

persentase penilaian mencapai 92,5% dengan kriteria sangat layak. Pada
butir pertanyaan pada nomor delapan persentase penilaian mencapai
91,25% dengan kriteria sangat layak. Pada butir pertanyaan pada nomor
sembilan persentase penilaian mencapai 92,5% dengan kriteria sangat
layak. Pada butir pertanyaan pada nomor sepuluh persentase penilaian
mencapai 92,5% dengan kriteria sangat layak.
Grafik penilaian siswa terhadap butir pertanyaan angket yang diberikan:
102
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Gambar 4.19 Grafik Penilaian Siswa terhadap Butir Pertanyaan
Angket yang diberikan
Berdasarkan grafik diatas LKPD yang dikembangkan telah
memenuhi kriteria layak digunakan sebagai bahan ajar berdasarkan hasil
uji coba produk. Persentase yang didapat berdasarkan hasil uji coba
kepada siswa mencapai 94,5% dengan kriteria sangat layak digunakan
sebagai bahan ajar dalam pembelajaran.
Pada penelitian ini terdapat kekurangan dan kelebihan maupun
kelebihan serta adanya faktor pendukung dan penghambat didalam
penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
a.

Kesiapan penulis dalam menerapkan produk yang dihasilakan

b.

Pihak sekolah membeikan kesempatan dan motivasi kepada penulis
untuk melakukan riset di sekolah tersebut.

2.

Faktor Penghambat
a. Adapun pembelajaran menerapkan sistem shif A dan shif B
dikarenakan pandemi, sehingga siswa tidak boleh memasuki kelas
dalam jumlah yang banyak karena dapat memnyebabkan kerumunan.
b. Adanya

kelemahan

ataupun

kekurangan

serta

keterbatasan

kemampuan penulis dalam membuat produk dan menerapkan produk.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat
ditentukan kesimpulan sebagai berikut.
1. Bahan ajar yang dikembangkan oleh penulis adalah bahan ajar LKPD
berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa
pada materi tema Energi dan Perubahannya pada subtema Perubahan
Energi. Bahan ajar didesain sedemikian rupa, baik dalam segi
tampilan, warna, gambar dan materi yang disajikan didalamnya.
Tampilan dalam bahan ajar LKPD meliputi: (1) Tampilan cover, (2)
Kata Pengantar, (3) Daftar Isi, (4) Petunjuk Penggunaan LKPD, (5)
Peta Konsep, (6) Standar Kompetensi dan Kopetensi Dasar, (7) Isi
Materi, (8) Penulis.
2. Validitas LKPD berbasis STEM pada subtema Perubahan Energi untuk
peserta didik kelas 3A Nurul Yaqin pada penelitian yang telah
dikembangkan

berdasarkan

penilaian

dari

validator

ahli

dan

penggunaan dinyatakan sangat valid. Persentase rata-rata kevalidan
validasi ahli sebesar 94,4 dan validasi pengguna sebesar 94,5.
Berdasarkan hasil tanggapan kritik dan saran dari para validator serta
penilaian guru kelas III dan siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Yaqin sebagai berikut:
a. Penilaian dari ahli materi memperoleh persentase kevalidan
kelayakan mencapai 93% dan 92%.
b. Penilaian dari ahli desain/media memperoleh persentase kevalidan
kelayakan mencapai 94,3%.
c. Penilaian dari ahli bahasa memperoleh persentase kevalidan
kelayakan mencapai 96%.
3. Efektivan LKPD berbasis STEM pada subtema Perubahan Energi
untuk peserta didik kelas 3A Nurul Yaqin pada peelitian yang telah

60

dinyatakan efektif. Hasil kompetesnis peserta didik menunjukkan di
Nurul Yaqin rata-rata nilai N-gain sebesar 0,65 dengan kategori
sedang. Sehingga LKPD berbasis STEM yang telah dikembangkan dan
telah diuji efektif digunakan dalam pembelajaran.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan dari peneliti ini, dikemukakan saran sebagai
berikut:
1.

Saran Pemanfaatan
Beradasarkan catatan saat uji coba produk hasil pengembangan yang
telah

dilakukan,

penulis

memberikan

beberapa

saran

untuk

mengoptimalkan pemanfaatan bahan ajar LKPD berbasis STEM ini.
Saran tersebut anatara lain:
a. Dalam pengembangan media hendaknya perlu diperhatikan tahapan
dalam mengembangkan bahan ajar.
b. Bahan ajar LKPD berbasis STEM disusun sesuai dengan karakteristik
peserta didik dikelas III MI/SD sehingga diharapkan dapat
menggunakan secara mandiri.
2.

Saran untuk pengembangan lanjutan
Berdasarkan uji coba produk hasil pengembangan yang telah
dilakukan,

penulis

memberikan

saran

untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan bahan ajar LKPD ini. Oleh karena itu, peril ditambah materi
dan desain lainnya yang lebih menarik.
Keterbatasan dalam pemilihan materi dan desain yang penulis
sajikan pada bahan ajar LKPD. Penulis sangat berharap bagi peneliti
selanjutnya agar dapat menambah referensi pada bahan ajar yang
dikembangkan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:1
:

A. Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Muatan: Bahasa Indonesia
NO
3.2

4.2

Kompetensi

Indikator

Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.

3.2.1. Mengidentifikasi informasi terkait

Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk energi
dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat

4.2.1. Menuliskan pokok-pokok informasi

efektif.

perubahan energi dengan tepat.

tentang perubahan energi yang
terdapat pada teks, dengan tepat.

Muatan : Matematika
NO

Kompetensi

Indikator

3.6

Menjelaskan danmenentukan lama
waktusuatu kejadian berlangsung

3.6.1. Mengidentifikasi lamanya suatu
kegiatan dengan tepat.

4.6

Menyelesaikan masalahyang berkaitan
lama waktusuatu kejadian berlangsung.

4.6.1. Menentukan satuan waktu yang
tepat lamanya suatu kegiatan.

Muatan: SBdP
NO

Kompetensi

Indikator

3.3

Mengetahui dinamika gerak tari

3.2.1. Mengidentifikasi gerakan kuat dan
lemah kaki dalam suatu tarian.

4.3

Memeragakan dinamika gerak tari

4.2.1. Melakukan gerakan kuat dan lemah
kaki dalam tari dengan tepat

C. Tujuan Pembelajaran
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2.

Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.

3.

Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.

4.

Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.

5.

Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.

6.

Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.

D. Sumber Dan Media
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Gambar peristiwa perubahan energi pada kompor minyak tanah
3. Laptop/ Hp untuk memutar lagu.

E. Pendekatan & Metode
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplinan
siswa).
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
Ayo Membaca
 Guru masuk ke inti pembelajaran dengan meminta siswa
mengamati gambar charta peristiwa perubahan energi pada
kompor minyak tanah
 Guru memantik rasa ingin tahu siswa dan memotivasi untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan
dengan gambar yang diamati. (Contoh pertanyaan: Gambar
apakah ini? Siapa yang mempunyai alat ini di rumah?
Adakah yang mengetahui bagian-bagian yang ada pada alat
ini? Dan sebagainya.)
 Kemudian siswa diminta membaca wacana berjudul
“Perubahan Energi”.
 Siswa membaca wacana tersebut bergantian per paragraf
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dengan suara nyaring.
 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi teks yang
dibaca (lihat buku siswa)

Ayo Berdiskusi
 Guru membentuk kelompok untuk berdiskusi.
 Guru meminta siswa secara berkelompok mendiskusikan
perubahan teknology dari zaman dahulu hingga sekarang.
 Masing-masing kelompok mencatat hasil diskusi pada tabel
yang telah disiapkan

Ayo Menari
 Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa contoh aktivitas
yang membutuhkan energi adalah menari.
 Guru menjelaskan bahwa gerakan tari itu ada dinamikanya.
Dinamika tari meliputi cepat lambat, kuat lemah, tinggi
rendah, dan lebar sempitnya gerakan.
 Guru menjelaskan bahwa minggu ini mereka akan
mempelajari gerak kuat lemah kaki pada tari. Pada pertemuan
ini mereka akan mempelajari gerak lemah kaki pada tari
 Kemudian siswa menyimak gerakan yang dicontohkan guru
dengan iringan lagu bertempo lambat. Seperti lagu O Ina Ni
Keke. Urutan gerak sebagai berikut.

 Gerakan pertama
Tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke
depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki
menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan
bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan.
 Gerakan Kedua
Kaki kanan dibuka ke samping kanan, lalu dirapatkan
kembali. Bergantian dengan kaki kiri yang digerakkan ke
samping kiri kemudian dirapatkan kembali (gerakan ini
dilakukan selama 1 bait kedua).
Ayo Mengamati
 Setelah menari siswa menyimak cerita tentang kegiatan guru
sehari-hari
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang cara menentukan
lamanya suatu kegiatan dengan satuan jam dan cara
menunjukkan waktu dengan gambar jarum jam.
Guru juga meminta siswa memberi dua contoh kejadian yang
berbeda durasinya dan menentukan mana yang lebih lama dan
mana yang lebih cepat.
 Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa menjawab soal
yang berkaitan dengan lamanya suatu peristiwa
 Setelah semua siswa mengumpulkan tugasnya, guru
membahas soal-soal tersebut.
Kegiatan
Penutup

 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Apa kegiatan yang paling disukai?
3. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
4. Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan
atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan
jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki
buku tulis khusus untuk refleksi.
 Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa

G. Penilaian
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan
sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes

pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
2. Penilaian Pengetahuan
a. Tes tulis tentang Informasi dalam teks
b. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari
c. Tes tulis tentang lama/singkatnya pristiwa
3. Penilaian Keterampilan
a. Menyampaikan kembali informasi terkait sumber energi.
b. Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari
Jambi,

21 Februari

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:2
:

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
NO Kompetensi
3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk energi
dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif.

Indikator
3.2.1. Menemukan kosakata terkait
sumber energi dengan tepat.

4.2.1. Menyusun informasi terkait sumber
energi menggunakan kalimat
sendiri dengan tepat.

Muatan : PPkN
NO
1.2

Kompetensi
Menerima amanah hak dankewajiban
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolahdalam kehidupan sehari-hari.

Indikator
1.2.1. Mengidentifikasi kewajibankewajiban di rumah terkait sumber
energi.

2.2

Menerima hak dankewajiban sebagai
anggotakeluarga dan warga sekolahdalam
kehidupan sehari-hari.
Mengidentifikasi kewajibandan hak
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolah.

2.2.1 Menyimulasikan kewajibankewajiban di sekolah terkait sumber
energi..
3.2.1. Menentukan perilaku yang
menunjukkan kewajiban di rumah
terkait penghematan sumber energi.

Menyajikan hasil identifikasikewajiban
dan hak sebagaianggota keluarga dan
warga sekolah.

4.2.1. Menceritakan Pengalaman
Menjalankan kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga dan
warga sekolah.

3.2

4.2

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait
perubahan energi dengan tepat.
2.

Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok
informasi tentang perubahan energi yang terdapat pada teks, dengan tepat.

3.

Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat
mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.

4.

Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat
melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.

5.

Dengan mengamati peristiwa sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan.

6.

Dengan mengidentifikasi lamanya suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan.

D. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Laptop/ Hp

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplinan
siswa).
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
Ayo Mengamati
 Setelah siswa siap, siswa diminta membentuk kelompok
terdiri atas maksimal 4 orang.
 Siswa diminta mengumpulkan informasi tentang perubahan
energi baik dari buku teks yang mereka miliki maupun dari
sumber informasi lainnya di perpustakaan.

 Masing-masing kelompok mencatat hasil studi pustakanya
Ayo Bercerita
 Jika siswa sudah memperoleh informasi tentang perubahan
energi, siswa diminta menyampaikan kembali informasi yang
sudah diperolehnya di depan kelas dan menjawab pertanyaan
seputar perubahan energi pada LKPD.
Ayo Mengamati
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 Setelah Kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang
bagaimana sebaiknya manusia menggunakan energi yang
dimilikinya. Guru memberikan contoh orang-orang yang
menggunakan energinya untuk hal yang bermanfaat
 Guru juga memberi kesempatan siswa memberi contoh
kewajiban dalam penggunaan energi yang memberikan
manfaat bagi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari.
 Siswa memberikan contoh-contoh kewajiban dalam
memanfaatkan energi dengan baik dan bermanfaat.
 Lalu guru meminta siswa menyampaikan pendapatnya jika
ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak
baik atau melanggar aturan.
 Siswa menuliskan pendapatnya di kertas. Lalu beberapa
siswa diminta membacakan pendapatnya di depan kelas.
Kegiatan
Penutup

 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
3. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi
tersebut?
 Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau
tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban
pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis
khusus untuk refleksi.
 Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa
(Religius)

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan
sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.

1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
2. Penilaian Pengetahuan
a. Tes lisan tentang kosakata terkait perubahan energi dari teks
b. Tes lisan tentang kewajiban-kewajiban menghemat sumber energi
3. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait sumber energi.
Jambi,

Februari 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:3
:

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
NO
3.2

4.2

Kompetensi

Indikator

Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.

3.2.1. Menemukan kosakata/istilah yang

Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk energi
dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat

4.2.1. Menceritakan kembali pokok-pokok

efektif.

Muatan : Matematika

terkait dengan perubahan energi
dengan tepat.

informasi terkait perubahan energi
menggunakan kosakata/istilah
yang telah dipelajari dengan tepa.

NO

Kompetensi

Indikator

3.6

Menjelaskan danmenentukan lama
waktusuatu kejadian berlangsung

3.6.1. Mengidentifikasi jenisjenis
satuan waktu dalam kehidupan
sehari-hari.

4.6

Menyelesaikan masalahyang berkaitan
lama waktusuatu kejadian berlangsung.

4.6.1. Menentukan satuan waktu tertentu
dengan tepat.

Muatan: SBdP
NO

Kompetensi

Indikator

3.3

Mengetahui dinamika gerak tari

3.2.1. Mengidentifikasi gerakan kuat dan
lemah kaki dalam suatu tarian.

4.3

Memeragakan dinamika gerak tari

4.2.1. Melakukan gerakan kuat dan lemah
kaki dalam tari dengan tepat

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan

membaca

teks

percakapan,

siswa

dapat

menemukan

kosakata/istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat.
2. Dengan permainan bingo, siswa mampu menceritakan kembali pokok-

pokok informasi terkait perubahan energi menggunakan kosakata/istilah
yang telah dipelajari dengan tepat.
3. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat

mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian.
4. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat

melakukan gerakan kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat.
5. Dengan

menyimak

dialog

yang

ada

di

buku,

siswa

mampu

mengidentifikasi jenis-jenis satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kerja kelompok, siswa mampu menentukan satuan waktu tertentu
dengan tepat.
D. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Laptop/ Hp

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. Kegiatan Pembelajaran
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplinan
siswa).
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
Ayo Membaca
 Guru meminta siswa membaca nyaring percakapan yang ada
di buku teks, dengan menunjuk beberapa siswa sebagai tokoh
dalam percakapan. Pembacaan percakapan tersebut dilakukan
sampai tiga kali dengan siswa yang berbeda

 Guru memperhatikan cara siswa membaca dan melakukan
koreksi terhadap kemampuan membaca siswa.
 Guru melakukan tanya jawab seputar isi teks yang dibaca.
(Communication)
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 Siswa menjawab soal-soal pada lembar kerja di buku siswa
 Setelah waktu mengerjakan tugas berakhir siswa
mengumpulkan lembar kerja masing-masing.
 Setelah beberapa siswa membacakan hasil kerjanya, guru
melakukan konfirmasi dan bersama siswa mengambil
beberapa kesimpulan.
Ayo Menari
 Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa contoh aktivitas
yang membutuhkan energi adalah menari.
 Guru menjelaskan bahwa gerakan tari itu ada dinamikanya.
Dinamika tari meliputi cepat lambat, kuat lemah, tinggi
rendah, dan lebar sempitnya gerakan.
 Guru menjelaskan bahwa minggu ini mereka akan
mempelajari gerak kuat lemah kaki pada tari. Pada pertemuan
ini mereka akan mempelajari gerak lemah kaki pada tari
 Guru mencontohkan gerak kuat kaki dengan iringan musik
bertempo cepat (Seperti lagu : Rasa Sayange). Jenis gerakan
sama persis dengan yang dipelajari pada pertemuan
sebelumnya, namun kali ini gerakan kakinya kuat sesuai
dengan tempo lagunya yang cepat.
Ayo Berlatih
 Setelah menari siswa akan berlatih menghitung.
 Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di
sekolah.
 Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masingmasing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama satu
hari. Sebelum siswa bekerja guru menjelaskan cara
menentukan lamanya suatu kegiatan.

Kegiatan
Penutup

 Guru memberikan penjelasan kembali tentang cara
menentukan lamanya waktu suatu kegiatan berlangsung
 Setelah waktu mengerjakan tugas berakhir, guru bersama
siswa membahasnya
 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Apa kegiatan yang paling disukai?
3. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?

4. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut?
5. Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan
atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan
jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki
buku tulis khusus untuk refleksi.
 Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
2. Penilaian Pengetahuan
a. Tes tulis tentang Informasi perubahan energi
b. Tes lisan tentang gerak lemah kaki dalam tari
c. Tes tulis tentang lama/singkatnya pristiwa
3. Penilaian Keterampilan
a. Menyampaikan kembali informasi terkait sumber energi.
b. Memeragakan gerak lemah kaki dalam tari
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:4
:

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Matematika
NO

Kompetensi

Indikator

3.6

Menjelaskan danmenentukan lama
waktusuatu kejadian berlangsung

3.6.1. Mengidentifikasi jenis-jenis
satuan waktu dalam kehidupan
sehari-hari.

4.6

Menyelesaikan masalahyang berkaitan
lama waktusuatu kejadian berlangsung.

4.6.1. Menentukan satuan waktu tertentu
dengan tepat.

Muatan : PPkN
NO

Kompetensi

Indikator

1.2

2.2

Menerima amanah hak dankewajiban
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolahdalam kehidupan sehari-hari.

1.2.1. Mengidentifikasi kewajiban yang

Menerima hak dankewajiban sebagai
anggotakeluarga dan warga sekolahdalam
kehidupan sehari-hari.

2.2.1 Menyimulasikan kewajiban-

terkait dengan penggunaan energi.

kewajiban di sekolah terkait sumber
energi..

3.2

Mengidentifikasi kewajibandan hak
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolah.

4.2

Menyajikan hasil identifikasikewajiban
dan hak sebagaianggota keluarga dan
warga sekolah.

3.2.1. Menentukan perilaku yang
menunjukkan kewajiban di rumah
terkait penghematan sumber energi.
4.2.1. Memberi contoh kewajiban apa
yang harus dilaksanakan dalam
penggunaan energi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban yang terkait
dengan penggunaan energi.
2. Dengan diskusi kelas, siswa mampu memberi contoh kewajiban apa yang
harus dilaksanakan dalam penggunaan energi.
3. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi
lamanya suatu kegiatan berlangsung.
4. Dengan mengidentifikasi lama suatu kegiatan, siswa mampu menentukan
satuan waktu yang tepat untuk mengukur lama suatu kegiatan berlangsung.
D. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Laptop/ Hp

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar
dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal.
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
Ayo Membaca
 Guru meminta siswa membaca nyaring yang ada di buku teks,
dengan menunjuk beberapa siswa untuk membaca. Pembacaan
percakapan tersebut dilakukan sampai tiga kali dengan siswa
yang berbeda

 Guru memperhatikan cara siswa membaca dan melakukan
koreksi terhadap kemampuan membaca siswa.
 Guru melakukan tanya jawab seputar isi teks yang dibaca.
(Communication)
 Siswa menjawab soal-soal pada lembar kerja di buku siswa
 Setelah waktu mengerjakan tugas berakhir siswa
mengumpulkan lembar kerja masing-masing.
 Setelah beberapa siswa membacakan hasil kerjanya, guru
melakukan konfirmasi dan bersama siswa mengambil beberapa
kesimpulan.
Ayo Berlatih
 Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masingmasing kelompok menghitung lamanya kegiatan menjahit.
Sebelum siswa bekerja guru menjelaskan cara menentukan
lamanya suatu kegiatan.

 Guru memberikan penjelasan kembali tentang cara menentukan
lamanya waktu suatu kegiatan berlangsung.
 Setelah waktu mengerjakan tugas berakhir, guru bersama siswa
membahasnya
Kegiatan
Penutup

 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Apa kegiatan yang paling disukai?
3. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
4. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut?
5. Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan
atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan
jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku
tulis khusus untuk refleksi.
 Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
2. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
3. Penilaian Pengetahuan
a. Tes lisan tentang kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun
b. Tes lisan tentang kosakata terkait perubahan energi dari teks
c. Tes lisan tentang kewajiban-kewajiban menghemat sumber energi
4. Penilaian Keterampilan
Menyampaikan kembali informasi terkait sumber energi.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:5
:

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
NO

Kompetensi

Indikator

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.

3.2.1. Mengidentifikasii informasi terkait

4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk energi
dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat

4.2.1. Menyampaikan pokok-pokok

efektif.

pemanfaatan energi secara lisan
atau tulis dengan tepat

informasi terkait energi secara lisan
atau tulis dengan tepat.

Muatan: Matematika
NO
3.6

4.6

Kompetensi

Indikator

Menjelaskan danmenentukan lama
waktusuatu kejadian berlangsung

3.6.1. Mengidentifikasi satuan waktu jam

Menyelesaikan masalahyang berkaitan
lama waktusuatu kejadian berlangsung.

4.6.1. Menentukan satuan waktu tertentu

dan menit dengan tepat.

dengan tepat.

Muatan : PPkN
NO
1.2

2.2

Kompetensi

Indikator

Menerima amanah hak dankewajiban
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolahdalam kehidupan sehari-hari.

1.2.1. Mengidentifikasi perilaku yang

Menerima hak dankewajiban sebagai
anggotakeluarga dan warga sekolahdalam
kehidupan sehari-hari.

2.2.1 Menyimulasikan kewajiban-

menunjukkan kewajiban dalam
menggunakan energi dengan baik,
secara tepat

kewajiban di sekolah terkait sumber
energi..

3.2

Mengidentifikasi kewajibandan hak
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolah.

4.2

Menyajikan hasil identifikasikewajiban
dan hak sebagaianggota keluarga dan
warga sekolah.

3.2.1. Menentukan perilaku yang
menunjukkan kewajiban di rumah
terkait penghematan sumber energi.
4.2.1. Memberikan contoh pengalaman
dalam menunjukkan perilaku yang
menjalankan kewajiban dalam
menggunakan energi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasii informasi terkait
pemanfaatan energi secara lisan atau tulis dengan tepat

2. Dengan

mengidentifikasi

informasi

pada

teks,

siswa

mampu

menyampaikan pokok-pokok infromasi terkait energi secara lisan atau tulis
dengan tepat
3. Dengan pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang
menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik, secara
tepat.
4. Dengan menulis, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dalam
menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan
energi.
5. Dengan mengerjakan soal, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu
jam dan menit dengan tepat.
6. Dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu jam dengan
tepat.
D. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Laptop/ Hp
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplinan
siswa).
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
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Kegiatan Inti

Ayo Membaca
 Siswa diminta membaca teks pada subtema 2 Pembelajaran
5.
 Setelah membaca siswa mengidentifikasi istilah dan
informasi terkait isi bacaan.
 Setelah itu siswa menyimak penjelasan guru tentang istilahistilah tersebut.
 Dengan melakukan tanya jawab guru meminta siswa
mengidentifikasi informasi terkait isi teks.
 Setelah itu siswa diminta menceritakan kembali isi informasi
yang terdapat di dalam dialog percakapan tersebut
 Kemudian siswa menjawab soal-soal pada lembar kerja.
Ayo Berlatih
 Guru mendiskusikan tentang contoh-contoh perilaku yang
baik dalam memanfaatkan energi
 Siswa mengamati gambar-gambar perilaku dan menentukan
perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam memanfaatkan
energi.

 Setelah mengidentifikasi gambar perilaku yang baik, siswa
menuliskan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban
terkait penggunaan energi di rumah.
Ayo Berlatih
 Guru menanyakan kepada siswa, pukul berapa mereka biasa
sarapan dan pukul berapa selesainya.Siswa Guru memberi
contoh lainnya, dan ada siswa yang ditunjuk untuk
mengerjakan soal tersebut.
 Lalu beberapa siswa diberi kesempatan untuk menghitung
lamanya waktu sarapan yang disebutkan temannya
 Guru menjelaskan kembali di papan tulis cara menghitung
waktunya.
 Setelah guru yakin semua siswa memahami, guru meminta
siswa mengerjakan soal-soal latihan di buku teks.

 Sementara siswa mengerjakan soal, guru berkeliling kelas
melakukan pengamatan dan asistensi bagi yang
membutuhkan.
 Setelah waktu berakhir untuk mengerjakan tugas, siswa
menyerahkan pekerjaannya kepada guru.
Kegiatan
Penutup





Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Apa kegiatan yang paling disukai?
3. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
4. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi
tersebut?
Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa
(Religius)

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
2. Penilaian Pengetahuan
1. Tes tertulis tentang pokok-pokok informasi pada teks.
2. Tes tertulis tentang perilaku yang baik dan tidak baik dalam
menggunakan energi
3. serta contoh kewajiban dalam menggunakan energi
4. Tes tertulis tentang menemukan lamanya suatu kegiatan

3. Penilaian Keterampilan
a. Mempraktikkan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun
pada senam irama.
b. Menceritakan kembali informasi terkait perubahan energi.
c. Menuliskan pendapat terkait penggunaan energi.

Jambi,

Februari 2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Nama Sekolah
Kelas/ Semester
Tema 6
Sub Tema 2
Pembelajaran
Alokasi Waktu

: MIS Nurul Yaqin
: III / II
: Energy dan Perubahan
: Perubahan Energi
:6
:

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
tetangga dan Negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, Konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan
tempat bermain.
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis,
mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis,
logis dan kritis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak Sehat, dan tindakan yang mencerminkan prilaku anak
sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
NO

Kompetensi

Indikator

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan
bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan.

3.2.1. Mengidentifikasii informasi terkait

4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi
tentang konsep sumber dan bentuk energi
dalam bentuk tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat

4.2.1. Menyampaikan pokok-pokok

efektif.

pemanfaatan energi secara lisan
atau tulis dengan tepat

informasi terkait energi secara lisan
atau tulis dengan tepat.

Muatan: Matematika
NO
3.6

4.6

Kompetensi

Indikator

Menjelaskan danmenentukan lama
waktusuatu kejadian berlangsung

3.6.1. Mengidentifikasi satuan waktu jam

Menyelesaikan masalahyang berkaitan
lama waktusuatu kejadian berlangsung.

4.6.1. Menentukan satuan waktu tertentu

dan menit dengan tepat.

dengan tepat.

Muatan : PPkN
NO
1.2

2.2

Kompetensi

Indikator

Menerima amanah hak dankewajiban
sebagai anggotakeluarga dan warga
sekolahdalam kehidupan sehari-hari.

1.2.1. Mengidentifikasi perilaku yang

Menerima hak dankewajiban sebagai
anggotakeluarga dan warga sekolahdalam
kehidupan sehari-hari.

2.2.1 Menyimulasikan kewajiban-

menunjukkan kewajiban dalam
menggunakan energi dengan baik,
secara tepat

kewajiban di sekolah terkait sumber
energi..

3.2

Mengidentifikasi kewajibandan hak
sebagai anggotakeluarga dan warga

3.2.1. Menentukan perilaku yang
menunjukkan kewajiban di rumah
terkait penghematan sumber energi.

sekolah.
4.2

Menyajikan hasil identifikasikewajiban
dan hak sebagaianggota keluarga dan

4.2.1. Memberikan contoh pengalaman
dalam menunjukkan perilaku yang
menjalankan kewajiban dalam
menggunakan energi

warga sekolah.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasii informasi terkait
pemanfaatan energi secara lisan atau tulis dengan tepat
2. Dengan

mengidentifikasi

informasi

pada

teks,

siswa

mampu

menyampaikan pokok-pokok infromasi terkait energi secara lisan atau tulis
dengan tepat

3. Dengan pengamatan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang
menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik, secara
tepat.
4. Dengan menulis, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dalam
menunjukkan perilaku yang menjalankan kewajiban dalam menggunakan
energi.
5. Dengan mengerjakan soal, siswa mampu mengidentifikasi satuan waktu
jam dan menit dengan tepat.
6. Dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu jam dengan
tepat.

D.

SUMBER, MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
1. Buku Pedoman Guru Tema 6 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 6 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Buku dapat didownload dari:
www,gurumaju,com.
2. Lembar Kerja

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Metode

:Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, STEM

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti

 Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan
kabar dan mengecek kehadiran siswa
 Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang
siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa
yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplinan
siswa).
 Guru mengadakan Apersepsi
 Guru membentuk kelompok belajar
Ayo Membaca
 Siswa menyimak penjelasan guru tentang perubahan energi
pada teks di Pembelajaran 6.
 Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan, terkait perubahan
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energi yang dijelaskan guru
 Siswa juga diminta memberi contoh perubahan-perubahan
energi yang ada di sekitar
 Kemudian siswa menuliskan perubahan energi yang terjadi
mulai dari bangun tidur sampai tiba di sekolah
 Setelah selesai guru meminta beberapa siswa membacakan
apa yang ditulisnya di depan kelas.
Ayo Berdiskusi
 Siswa membentuk kelompok untuk berdiskusi.
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang hak dan
kewajiban terkait penggunaan energi sehari-hari.
 Selama proses diskusi guru keliling kelas mengamati dan
memberikan bantuan bagi kelompok siswa yang
membutuhkan serta mengamati perilaku siswa selama
berdiskusi.
 Setelah berdiskusi masing-masing kelompok menyampaikan
hasil diskusinya

Ayo Berlatih
 Guru mengingatkan kembali beberapa satuan waktu yang
sudah dipelajari sejak dari pembelajaran pertama.
 Guru
mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
untuk
mengingatkan kembali siswa tentang bagaimana cara
membandingkan lamanya suatu kejadian dengan kejadian
lainnya dalam satuan waktu tertentu
 Setelah siswa ingat kembali, siswa mengerjakan latihan soal
yang terdapat pada buku teks.

 Setelah waktu untuk mengerjakan tugas berakhir, siswa
menyerahkan pekerjaannya kepada guru.
Kegiatan
Penutup



Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan
pembelajaran.
1. Apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini?
2. Apa kegiatan yang paling disukai?
3. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut?
4. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi
tersebut?
 Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa

G. PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat
dilakukan
sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes
pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric
penilaian sebagai berikut.
1. Penilaian Sikap
Pengamatan dan Pencatatan Sikap selama kegiatan menggunakan lembar
observasi (Lihat pedoman penilaian sikap)
2. Penilaian Pengetahuan
a. Tes tertulis tentang pokok-pokok informasi terkait perubahan energi.
b. Tes lisan tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi.
c. Tes tertulis tentang menemukan lamanya suatu kegiatan
3. Penilaian Keterampilan
a. Menyusun informasi terkait sumber energi
b. Menyampaikan hasil diskusi tentang hak dan kewajiban dalam
penggunaan energy
Jambi,

Februari 2021

Angket Validasi Ahli Media

Judul Proposal : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis STEM
(Sience, Technology, Engeneering, And Mathematics) Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin
Validator

: Amirul Mukminin M.Pd

Hari/Tanggal

: Rabu, 12 Februari 2021

Petunjuk pengisian lembar penilaian
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai aspek
LKPD dari ‘’Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis STEM’’ Aspek penilaian desain LKPD ini
diadaptasi dari komponen penilaian aspek kelayakan kegrafikan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKPD ini. Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ‘’√’’ di bawah kolom skor penilaian berikut sesuai dengan
pendapat Bapak/Ibu.
Keterangan:
SK

= Sangat Kurang

K

= Kurang

B

= Baik

SB

= Sangat Baik

ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN

Indicator

Butir penilaian

Alternative

penilaian

penilaian

SK
A. Ukuran
LKPD

B. Desain
Sampai
LJPD
(Cover)

1. Kesesuaian ukuran LKPD dengan standard
ISO

K

B

SB

√

2. Kesesuaian ukuran dengan materi isi modul

√

3. Penampilan unsure tata letak pada sampul
muka, belakang secara harmonis memiliki
irama dan kesatuan serta konsisten

√

4. Menampilkan pusat pandang (center point)
yang baik

√

5.
Warna unsure tata letak harmonis dan
memperjelas fungsi

√

6. Huruf yang digunakan menarik dan mudah
dibaca

√

a. Ukuran huruf judul LKPD lebih dominan
dan proposional dibandingkan ukuran
modul, nama pengarang.

b. Warna judul LKPD kontras dengan

√

√

warna latar belakang

7. Tidak menggunakan
kombinasi jenis huruf

C. Desain
LKPD

terlalu

banyak

8. Konsistensi tata letak

a.

√

Penerapan unsure tata letak konsisten
pola

b. Pemisahan antar paragraph

c.

√

Bidang cetak dan margin proposional

b. Marjin
dua
halaman
berdampingan proposional

yang

Spasi antara teks dan ilustri gambar

10. Unsure tata letak lengkap

a.

√

√

9. Unsure tata letak harmonis

a.

√

Judul kegiatan belajar, dan angka
halaman/foto

√

√

√

√

√

b. Ilustri
dan
(caption)

keterangan

gambar

√

11. Tata letak mempercepat halaman

a.

√

Penempatan hiasan/ilustri sebagai
latar belakang tidak menganggu judul,
teks, angka halaman

√

b. Penempatan judul, subjudul, ilustri dan
keterangan gambar tidak menganggu

√

12. Tipografy isi LKPD sederhana

a.

√

Tidak menggunakan terlalu banyak
jenis huruf

√

b. Penggunaan variasi huruf (bold, italic,
all capital, small capital) tidak
berlebihan

√

c.

√

Lebar susunan teks normal

d. Spasi antar baris susunan teks normal

e.

Spasi antar huruf normal

√

13. Tipografi isi LKPD mudah dipahami

a.

Jenjang/ hirarki judul-judul
konsistensi dan proposional

√

√

jelas,

√

b. Tanda potongan kata (hyphenation)

√

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai bagian yang
salah, jenis kesalahan dan saran untuk LKPD ini secara tertulis pada kolom yang
tersedia. Atau Bapak/Ibu cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang salah
dalam LKPD dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh peneliti. Atas
kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian ini, kami ucapkan terimakasih.
Bagian Yang Salah

Jenis Kesalahan

Saran untuk Perbaikan

Kesimpulan
LKPD pembelajaran ini dinyatakan
1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
Lingkari salah satu
Jambi, 16 Februari 2021
Validator

Amirul Mukminin, Al Anwari M.Pd.I
NIP. 199108152015031009

Angket Validasi Ahli Bahasa
Judul Proposal : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis STEM
(Sience, Technology, Engeneering, And Mathematics) Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin
Validator

: Drs. Mursyid, M.Pd

Hari/Tanggal

:20 Februari 2021

Petunjuk pengisian lembar penilaian
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu mengenai aspek
LKPD dari ‘’Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis STEM’’ Aspek penilaian desain LKPD ini
diadaptasi dari komponen penilaian aspek kelayakan kegrafikan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Pendapat, penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat
bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKPD ini. Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ‘’√’’ di bawah kolom skor penilaian berikut sesuai dengan
pendapat Bapak/Ibu.
Keterangan:
SK

= Sangat Kurang

K

= Kurang

B

= Baik

SB

= Sangat Baik

ASPEK KELAYAKAN BAHASA

ALTERNATIF
INDIKATOR
PENILAIAN

PILIHAN

BUTIR PENILAIAN
SK

A. Lugas

K

B

SB

1. Ketepatan struktur kalimat.

√

2. Keefektifan kalimat.

√

3. Kebakuan istilah.

√

B. Komunikatif

4. Pemahaman terhadap pesan atau
informasi.

√

C. Dialogis dan
Interaktif

5. Kemampuan memotivasi peserta
didik.

√

6. Kemampuan mendorong kritis.

√

7. Kesesuaian dengan perkembangan
intelektual peserta didik.

√

8. Kesesuaian dengan perkembangan
emosiaonal peserta didik.

√

D. Kesesuaian
Perkembangan
Peserta Didik

E. Kesesuaian dengan
Kaidah Bahasa

10. Ketepatan ejaan.

F. Penggunaan istilah,
symbol, atau ikon.

√

9. Ketetapan tata bahasa.

√

11. Konsistensi pengunaan istilah.

√

12. Konsistensi penggunaan symbol
atau ikon.

√

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian
mengenai bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk
LKPD ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atau Bapak/Ibu
cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang salah dalam
LKPD dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh
peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian
ini, kami ucapkan terimakasih.
Bagian Yang Salah

Jenis Kesalahan

Saran untuk Perbaikan

Kesimpulan
LKPD pembelajaran ini dinyatakan
1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
Lingkari salah satu
Jambi, 20 Februari 2021
Validator

Drs. Mursyid, M.Pd
NIP. 196412061995031001

Angket Validasi Ahli Materi
Judul Proposal : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis STEM
(Sience, Technology, Engeneering, And Mathematics) Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin
Validator

: Hasnah, S. Pd.I

Hari/Tanggal

: Rabu, 24 Februari 2021
Petunjuk pengisian lembar penilaian

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
mengenai aspek LKPD dari ‘’Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis STEM’’
Aspek penilaian desain LKPD ini diadaptasi dari komponen penilaian aspek
kelayakan kegrafikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat,
penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKPD ini. Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ‘’√’’ di bawah kolom skor penilaian berikut
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
Keterangan:
SK

= Sangat Kurang

K

= Kurang

B

= Baik

SB

= Sangat Baik

Aspek Kelayakan Materi

Indicator

Butir Penilaian

Alternatif

Penilaian

Penilaian

SK
A. Kesesuaian
Materi dengan
KD

B. Keakuratan
Materi

C. Kemuntahiran
Materi

K

B

SB

1. Kelengkapan Materi

√

2. Keluasan Materi

√

3. Kedalaman materi

√

4. Keakuratan konsep dan definisi

√

5. Keakuratan data dan fakta

√

6. Keakuratan contoh dan kasus

√

7. Keakuratan gambar, diagram dan ilustri

√

8. Keakuratan acuan pustaka

√

9. Kesesuaian materi dengan tema 6
energi dan perubahannya subtema 2
perubahan energi

√

dalam

√

11.
Gambar, diagram dan ilustri dalam
kehidupan sehari-hari

√

10.
Contoh
dan
kasus
kehidupan sehari-hari

D. Mendorong
Keingintahuan

12.

Mendorong rasa ingin tahu

13.
Menciptakan
bertanya

E. Berbasis STEM

kemampuan

14.
Kesesuaian materi dengan LKPD
berbasis STEM

√
√

√

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian
mengenai bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk
LKPD ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atau Bapak/Ibu
cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang salah dalam
LKPD dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh
peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian
ini, kami ucapkan terimakasih.
Bagian Yang Salah

Jenis Kesalahan

Saran untuk Perbaikan

Kesimpulan
LKPD pembelajaran ini dinyatakan
1. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
3. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
Lingkari salah satu
Jambi, 24 Februari 2021
Validator

Hasnah, S. Pd.I
NIP.198003012005012010

Angket Validasi Ahli Materi
Judul Proposal : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis STEM
(Sience, Technology, Engeneering, And Mathematics) Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin
Validator

: Muhaiminah Jalal, M.Pd

Hari/Tanggal

: Senin, 29 Maret 2021

Petunjuk pengisian lembar penilaian
Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
mengenai aspek LKPD dari ‘’Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis STEM’’
Aspek penilaian desain LKPD ini diadaptasi dari komponen penilaian aspek
kelayakan kegrafikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pendapat,
penilaian, saran, dan koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas LKPD ini. Untuk itu kami mohon
Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ‘’√’’ di bawah kolom skor penilaian berikut
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
Keterangan:
SK

= Sangat Kurang

K

= Kurang

B

= Baik

SB

= Sangat Baik

Aspek Kelayakan Materi

Indicator

Butir Penilaian

Alternatif

Penilaian

Penilaian

SK
A. Kesesuaian
Materi dengan
KD

K

B

√

1. Kelengkapan Materi

2. Keluasan Materi

√

√

3. Kedalaman materi

B. Keakuratan
Materi

C. Kemuntahiran
Materi

4. Keakuratan konsep dan definisi

SB

√

5. Keakuratan data dan fakta

√

6. Keakuratan contoh dan kasus

√

7. Keakuratan gambar, diagram dan ilustri

√

8. Keakuratan acuan pustaka

√

9. Kesesuaian materi dengan tema 6
energi dan perubahannya subtema 2
perubahan energi

√

dalam

√

11.
Gambar, diagram dan ilustri dalam
kehidupan sehari-hari

√

12.

√

10.
Contoh
dan
kasus
kehidupan sehari-hari

D. Mendorong
Keingintahuan

Mendorong rasa ingin tahu

13.
Menciptakan
bertanya

E. Berbasis STEM

kemampuan

14.
Kesesuaian materi dengan LKPD
berbasis STEM

√

√

Kami juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian
mengenai bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk
LKPD ini secara tertulis pada kolom yang tersedia. Atau Bapak/Ibu
cukup merevisi dengan mencoret pada bagian yang salah dalam
LKPD dan menuliskan apa yang seharusnya dibetulkan oleh
peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian
ini, kami ucapkan terimakasih.
Bagian Yang Salah

Jenis Kesalahan

Saran untuk Perbaikan

Kesimpulan
LKPD pembelajaran ini dinyatakan
4. Layak diujicobakan di lapangan tanpa ada revisi.
5. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi.
6. Tidak layak diujicobakan di lapangan.
Lingkari salah satu
Jambi, 29 Maret 2021
Validator

Muhaiminah Jalal, M.Pd
NIP. 19910615 201908 2001

Uji Coba Kelompok Kecil

Kegiatan Melakukan Percobaan
Roket Sederhana

Uji Coba Kelompok Besar

Kegiatan Melakukan Percobaan Roket
Sederhana
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