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ABSTRAK 

 
Jowita, Vonny Nevia. 2017. Development of Student Work Sheet (LKPD) Using 

Problem Based Learning Model in Subtema 3 Healthy Environment 

in Class V Elementary School. Supervisor I Drs. Faizal Chan S.Pd, 

M.Si; And Supervisor II Hendra Budiono S.Pd, M.Pd 

 

Keywords:  Development of Student Work Sheet (LKPD), Problem Based Learning, 

Theme 4 Subtema 3. 

 

 Learning and learning have different but interrelated concepts. Learning can 

be interpreted as a process of behavior change. Where behavioral changes include 

changes in cognitive, affective, and psychomotor. While learning is related to mutual 

communication between students and teachers. During the course of the learning 

activities, students are required to integrate their physical and mental activities to 

achieve the predetermined learning objectives. In order for learning activities can take 

place with an active, innovative, creative, and fun needs of a learning device that 

supports the creation of such learning atmosphere. One of the learning tools that can be 

used is the Student Worksheet or often called the Student Work Sheet (LKPD). 

 The purpose of this research is to develop and to know the Working Sheet of 

Students (LKPD) using Problem Based Learning Model (PBL) on theme 4 Subtema 3 

Healthy Environment of human respiration material in class V Elementary School that 

can facilitate students to be more active in learning process. 

 This type of research is a development research using ADDIE (Analysis, 

Design, Development or Production, Implementation and Evaluations). This research 

produces Student Work Sheet (LKPD) product using Problem Based Learning model 

(PBL) on theme 4 Subtema 3 Healthy Environment of human respiration material in 

class V Elementary School. 

 Based on the research that has been done using the Problem Based Learning 

(PBL) model is feasible to be used with the material validation rate of 87.5% (Very 

Valid) and the validation rate of media 70% (Valid) while the validation rate from the 

teacher classroom response questionnaire is 82% (Very Valid ), And the result of the 

response of students who scored the average score on the LKPD was 87.5% (Very 

Valid). 
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From the results of the validation results obtained from the material experts and media 

experts and viewed from the validation of the questionnaire response of students and 

teachers can be concluded that the Eligible Student Worksheet (LKPD) "Eligible" is 

used in learning. 
 

 

I   PENDAHULUAN 

 

Belajar dan pembelajaran memiliki konsep yang berbeda namun salingberkaitan. 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. dimana perubahan 

perilaku tersebut meliputi perubahan dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sedangkan pembelajaran berkaitan dengan komunikasi timbal balik antara siswa dengan 

guru.  Hernawan (2007: 3) menjelaskan “Pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa 

yang telah dirancang oleh guru melalui usaha yang terencana melalui prosedur atau 

metode tertentu agar terjadi proses perubahan perilaku secara komperhensif”. 

Keterkaitan antara dua konsep ini yaitu upaya guru merencanakan kegiatan belajar 

untuk siswa dengan memfasilitasi agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sehingga terjadi perubahan perilaku pada diri siswa. Perubahan tersebut mencakup 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk memadukan 

aktivitas fisik dan mental mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan perlu adanya suatu perangkat pembelajaran yang 

mendukung terciptanya suasana pembelajaran tersebut. Salah satu perangkat 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Lembar Kerja Peserta Didik atau sering 

disebut dengan LKPD. 

Menurut Majid (2012:9) “Lembar kerja Perserta Didik (student work sheet) adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik”.LKPD ini 

berisi petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa untukmengerjakan 

suatu tugas, dan berperan membantu siswa dalam memadukan aktivitas fisik dan mental 

mereka selama proses pembelajaran. Selain itu, LKPD juga berperan membantu guru 

dalam mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri. 

Dengan adanya LKPD diharapkan siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dan menuangkan ide-ide kreatifnya baik secara perorangan maupun kelompok, mampu 

berpikir kritis dan menjalin kerjasama yang baik dengan anggota kelompok. 

Kondisi ideal yang diharapkan tersebut ternyata masih belum tercapai. Hal ini 

terlihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 55/1 Sridadi  pada 

tanggal 15 Februari 2016 sampai tanggal 21 Februari 2016 dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan guru  kelas V, ternyata sebagian besar guru di SD Negeri 55 

Sridadi hanya menggunakan LKPD atau yang sebelumnya disebut LKS yang sudah 

disediakan pada buku teks sebagai bahan kerja siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Padahal LKPD tersebut sebenarnya bukanlah LKPD yang benar-benar secara maksimal 

membantu siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif menuangkan ide-idenya serta 

memadukan aktivitas fisik dan mental mereka dalam proses pembelajaran, karena hanya 

menyajikan soal-soal latihan untuk dijawab oleh siswa secara tertulis saja. Masih sangat 

minim LKPD yang secara kreatif dirancang oleh masing-masing guru dengan tujuan 

untuk mengkolaborasikan aktivitas fisik dan mental siswa dalam proses pembelajaran. 

Masih banyak yang mengeluhkan bahwa LKPD hanya berisi latihan soal-soal untuk 

dikerjakan siswa pada saat jam-jam kosong atau sebagai tugas PR yang harus 
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dikerjakan siswa di rumah. Namun, seharusnya LKPD tidak hanya selalu berisi latihan 

soal. Latihan soal yang disajikan dalam LKPD tersebut lebih tepatnya merupakan soal 

evaluasi untuk mengukur kemampuan kognitif siswa saja. Dari permasalahan yang 

ditemukan tersebut mengakibatkan siswa kurang aktif selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, proses pembelajaran terkesan monoton, dan keberhasilan pembelajaran 

menjadi rendah. 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Lembar Kerja Perserta Didik (LKPD) 

2.1.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

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

dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi 

yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan 

aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Widjajanti (2008:1) 

menjelaskan bahwa “Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan 

kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi”. 

Situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.Sementara itu, menurut 

Depdiknas (2006: 49) lembar kerja peserta didik (LKPD) adalah lembaran-lembaran 

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan 

LKPD adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta 

didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas 

tertulis.LKPD merupakan kumpalan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik 

yang memungkinkan pesreta didik aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang 

dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga 

memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. LKPD juga 

dapat didefenisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi 

materi, ringkasan, dan petunjuk-pentunjukpelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai (Prastowo, 2011:204). 

Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoti dan atau praktik. 

 

2.1.2 Macam-macam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
Menurut Trianto (2013: 222) menjelaskan bahwa “lembar kerja peserta didik 

(LKPD) dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun 

panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan 

eksperimen atau demonstrasi”. Trianto (2013: 223) menambahkan bahwa “LKPD 

memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh”.   

Menurut Prastowo (2011: 24) jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka 

LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:  

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep  

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan  

3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar  
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4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan  

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum 

Suyitno (1997:40) dalam Hidayati (2010) mengungkapkan manfaat yang diperoleh 

dengan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:  

(1) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran.(2) Membantu peserta didik 

dalam mengembangkan konsep. (3) Melatih peserta didik dalam menemukan dan 

mengembangkan keterampilan proses. (4) Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. (5) Membantu peserta didik memperoleh catatan 

tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Membantu peserta didik untuk 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistematis. 

 

2.1.3 Langkah-Langkah Menyusun LKPD 

Menurut Prastowo (2011:211) langkah-langkah penyusunan LKPD yaitu: 

a) Melakukan analisis kurikulum 

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam penyusunan LKPD. 

Langkah ini dimaksudkan agar dapat menentukan materi-materi mana saja yang 

memerlukan bahan ajar LKPD. Analisis kurikulum ini dapat dilakukan dengan 

cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang diajarkan, 

kemudian cermati kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh 

peserta didik. 

b) Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD yang harus ditulis, sehingga LKPD yang ditulis sesuai 

dengan kurikulum serta kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dikuasai 

serta didik. Menganalisis kurikulum dan sumber belajar merupakam langkah 

awal yang harus dilakukan dalam menyusun peta kebutuhan LKPD, seperti 

menganalisis SK,KD, indikator teori singkat tentang materi sehangga dapat 

diketahui berapa LKPD yang dibuat. 

c) Menentukan judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan dari komperensi desar (KD), materi pokok atau 

pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu KD dapat dijadikan 

sebagai judul LKPD apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar, namun 

apabila terdapat cakupan kompetensi yang besar maka dapat diuraikan ke dalam 

materi pokok dan maksimal empat materi pokok. 

d) Penulisan LKPD 

Langkah yang dilakukan adalah : 

1) Merumuskan Kompetensi Dasar  

Kompetensi Dasar (KD) merupakan penjabaran dari Standar Kompetensi 

(SK). SK, KD, Indikator diturunkan dari Silabus. 

2) Menentukan Alat Penilaian 

Alat tes yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik karena 

masing-masing tes memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alat 

tes yang digunakan berisi tenting materi yang diajarkan. 

3) Menyusun Materi 

Menurut Prastowo (2011:214) materi LKPD dapat berupa informasi 

pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan 

dipelajari. Materi dapat diambil dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, 

internet, jurnal hasil penelitian, dan sebagainya. 
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4) Memperhatikan Struktur LKPD akhir dari langkah penyusunan LKPD. 

Struktur ini terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan 

dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, serta penilaian. 

2.1.4 Prosedur Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Darmodjo & Kaligis (1993:41-46) dalam Indriyani (2013:15-18)  menjelaskan 

bahwa “dalam  penyusunan  LKPD  harus  memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat 

didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis”. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 Model Pengembangan 

Pengembangan produk Lembar Kerja Peserta Didik  (LKPD) merupakan 

serangakaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk 

pembelajaran berdasarkan teori pembelajaran yang telah ada. Oleh karena itu, jenis 

penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Menurut Sugiyono (2010:150) 

metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.  

Pada penelitian ini, pengembangan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluations). Menurut 

Branch (2009:2), “ADDIE is an acronym from analyze, design, develop, implement and 

evaluate. ADDIE is a product development concept. The ADDIE concept is being 

applied here contructing performance-based learning”. Dalam bahasa Indonseia 

diartikan ADDIE merupakan singkatan dari menganalisis, merancang, mengembangkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. 

Konsep ADDIE sedang diterapkan di sini untuk membangun pembelajaran berbasis 

kinerja. Filosofi pendidikan untuk aplikasi ini ADDIE adalah bahwa pembelajaran 

seharusnya berpusat kepada siswa, inovatif, otentik, dan inspiratif. 

 
 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media berdasarkan konsep 

ADDIE dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Gambar 3.1 Bagan pengembangan Model ADDIE (Branch, 2009:2) 
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3.2  Prosedur Pengembangan 

 Berdasarkan model pengembangan yang diadaptasi dari model ADDIE, prosedural 

pengembangan yang dilakukan terdiri atas lima tahap yaitu: 

3.2.1  Analysis (analisis) 

Prosedur umum yang dilakukan pada tahap analisis ialah untuk mengidentifikasi 

penyebab kemungkinan untuk kesenjangan kinerja. Adapun prosedur dari tahapan 

analisis ini yaitu menganalisis karakteristik siswa, keadaan lingkungan sekolah dan 

kebutuhan kurikulum. 

3.2.2 Design (Perancangan) 

Produk yang dihasilkan adalah Lembar Kerja Peserta Didik  menggunaka model 

PBL materi Alat Pernapasan Manusia. Dalam penelitian pengembangan ini semua hal 

yang dibutuhkan akan dibuat sesuai dengan yang ada pada tahap analisis. Semua mulai 

direalisasikan untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

1.  Rancangan Materi pembelajaran 

Pada kegiatan perancangan ini merupakan dimulainya proses dari melakukan 

observasi sekolah, menentukan tujuan instruksional, menganalisis peserta didik, 

keadaan sekolah, dan menyusun rencana kerja. 

2. Validasi Design 

Validasi dilakukan untuk memvalidkan produk yang akan di terapkan kepada 

siswa. Untuk validator materi pada Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah dosen 

ahli materi yaitu Drs. Andi Suandi S.Pd, M.Pd dan dosen ahli media yaitu Panut Setiono 

S.Pd, M.Pd. Angket respon terhadap kelayakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Guru kelas yaitu Asiarti Muslim S. Pd. 

3. Revisi 

Pada tahap revisi ini dilakukan ketika validasi produk tidak sesuai dengan materi 

dan syarat penilaian yaitu syarat diktaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. Validasi 

oleh ahli materi dan ahli media dilakukan sebelum di uji cobakan kepada peserta didik. 

3.2.3 Developmen (Pengembangan) 

Tahap development atau pengembangan merupakan tahap mengembangkan 

rancangan produk yang telah dinilai oleh ahli materi dan ahli media, dari hasil penilaian 

tersebut maka produk yang sudah di revisi akan siap untuk di terapkan kepada siswa 

kelas V Sekolah Dasar. 

 

 

3.2.4 Implementation (Penerapan) 

 Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu uji coba kelompok 

kecil (small group trial). Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk memperoleh 

masukan awal tentang perangkat pembelajaran Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Subjek uji coba akan di tes pada 6 orang siswa yang diantaranya memiliki kemampuan 

yang berbeda yaitu 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang dan 2 

siswa berkemampuan rendah. Pada uji coba kelompok kecil digunakan angket 

tanggapan siswa untuk memperoleh masukan awal terhadap kelayakan perangkat 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada  pembelajaran tematik Tema 4 Sehat Itu 

Penting Subtema 3 Lingkungan Sehat. 
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3.2.5 Evaluation (Penilaian) 

Ada 3 level evaluasi pada Model Pengembangan ADDIE yaitu : 

1. Tahap 1 : Persepsi 

Pada pengembangan ini level 1 merupakan tanggapan penggunaan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) dalam Tema 4 Sehat Itu Penting Subtema 3 Lingkungan Sehat, 

tanggapan pada kualitas produk ini dilakukan oleh validasi ahli materi, validasi ahli 

media, Angkit tanggapak oleh guru kelas, dan angket tanggapan siswa. 

2. Tahap 2 :Pelaksanaan 

Pada level terakhir merupakan tahap pelaksanaan, pada tahap ini adalah menerapkan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada pembelajaran tematik Tema 4 Sehat Itu 

Penting Subtema 3 Lingkungan Sehat. Yang dilakukan dengan melalukan uji kelompok 

kecil. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk media dilakukan setelah rancangan produk awal 

divalidasi oleh ahli. Uji coba produk merupakan tahap penilaian dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah produk yang dihasilkan telah layak digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran atau tidak dengan mempertimbangkan kesesuaian antara produk LKPD 

yang dihasilkan dengan penyelesaikan masalah pada Tema 4 Sehat Itu Penting Subtema 

3 Lingkungan Sehat serta untuk mengetahui sejauh mana LKPD yang dihasilkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hasil uji coba juga untuk mengetahui 

dalam hal kemenarikan LKPD. Untuk memudahkan pelaksanaan uji coba, secara 

berurutan diuraikan tentang : (1) Desain uji coba, (2) subjek uji coba, (3) jenis data, (4) 

(Instrumen pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. 

 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan dengan cara yaitu peneliti memberikan produk Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada subjek uji coba dan setelah itu siswa diminta 

mengisi angket untuk mengetahui tanggapan siswa tentang Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) yang mereka kerjakan. 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba  

Siswa yang menjadi subjek dalam uji coba dalam pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) pembelajaran ini adalah di kelas V semester ganjil. Uji coba 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dilaksanakan pada Uji dan Kelompok Kecil. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media komik Sains berbasis 

kontekstual pada materi sistem pernapasan kelas V Sekolah Dasar dapat disimpulkan 

bahwa: 

V.   Pengembangan media komik Sains dilakukan dengan menggunakan 

model pengembangan ADDIE dengan tahapan Analysis, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluation. 

VI.   Media komik Sain berbasis kontekstual pada pembalajaran sistem 

pernafasan kelas V Sekolah Dasar dinyatakan sangat valid dari segi media 

maupun materi dengan masing-masing persentase 91,25% dan 83,8%  

VII.   Media komik Sain berbasis kontekstual pada pembalajaran sistem 

pernafasan kelas V Sekolah Dasar dinyatakan sangat praktis dengan 

persentase respon guru 87,5% dan respon siswa 88,5%. 

 

 

 

 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar: 

1. Peneliti selanjutnya mendesain media komik pada pokok bahasan yang berbeda 

sehingga menghasilkan media komik yang lebih baik dan dapat mempermudah siswa 

memahami pelajaran.  

2. Diharapkan agar dapat menggunakan uji sampel yang lebih banyak lagi dari berbagai 

sumber ahli baik itu dosen, guru bidang studi, pakar pendidikan serta siswa. 

3. Diharapkan agar dapat melakukan uji efektifitas dan kelayakan sehingga didapat 

media komik yang valid, praktis dan efisien. 
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