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Worksheets Learners are a teaching material that teachers use to facilitate 

the delivery of concepts to learners. The learner's worksheet has an important role 

in the learning process, in addition to assisting teachers in achieving learning 

objectives, Student Worksheet can also be used as a teaching resource that can 

help learners in the process of problem solving, by conducting experiments and 

challenging observations in the process of learning . 

This study aims to produce the Worksheet Worksheets by using Problem 

Based Learning (PBL) is valid and practical. This research is a research and 

development with development model of Borg and Gall which has been 

simplified to be 4 resistant development (research, planing, preliminary 

preliminary from product, preliminary fild testing) with subject of research of 

class student of SD SD Negeri 34/1 Teratai, Batanghari District, Jambi Province. 

The results of research and development are obtained through validation of 

Language and Learning validation. Practicality is obtained from questionnaire 

responses of teachers and learners. 

The results showed that the validation level by the language validator 

obtained an average score of 94% with the category is very valid, and validator of 

learning 67% with valid category. Practicality of Worksheets Students viewed 
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from 100% teacher response with very good category, 91% student response with 

very good category. 

Based on the results of the research it can be concluded that the 

Development of Student Work Sheet Based Problem Based Learning Theme 2 

Subtema 3 On the Content of Science In Class V Primary School included in the 

category is very valid and very practical for use in the learning process.  
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional yang di ataur dalam undang-undang nomor 20 tahun 

2003 menyebutkan bahwa sistem pendidikan berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan peradaban bangsa dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal ini merujuk pada pendidikan yang ada disekolah yang disebut dengan 

pembelajaran. Pembelajaran sendiri diartikan sebagai proses belajar yang 

dilakukan dengan banyak cara yang dilaksanakan dengan sengaja dan untuk 

mencapai tujuan awal yang telah direncanakan sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan. Pembelajaran sendiri merupakan hubungan timbal balik antara guru 

dan peserta didik yang disebut dengan transfer ilmu dalam proses pembelajaran 

sebagai proses untuk membentuk pengetahuan peserta didik 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Dari hasil pembelajaran tersebut 

pada dasarnya merupakan tujuan yang mencangkup segala aspek pengetahuan, 

baik sikap maupun keterampilan. Tujuan tersebut dapat dilihat melalui hasil 

belajar yang saling berkaitan satu dengan yang lainya, dari hasil yang baik maka 

akan tercipta suatu proses pembelajaran yang baik juga. Dalam proses 

pembelajaran terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatika yaitu: 

materi ajar, media, dan bahan ajar. Semua itu saling berhubungan, terutama bahan 

ajar yang dipilih dalam proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri mempunyai jenis-

jeninya yaitu: buku ajar, audio visual, vidio visual, lembar kerja peserta didik 

(LKPD), dan masih terdapat bahan ajar lainya yang bisa di kembangkan dalam 

proses pembelajaran. 

Lembar kerja peserta didik sebagai salah satu bahan ajar yang  dibutuhkan 

guna tercapainya proses pembelajaran  yang mendorong peserta didik agar lebih 

tertarik dalam proses pembelajaran. Prastowo (2011:204) menyatakan 

bahwasanya “LKPD  dapat didefinisikan sebagai bahan ajar yang berupa 

lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang dicapai”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulka 

bahwasanya lembar kerja peserta didik bisa dijadikan sebagai panduan belajar 

peserta didik yang berisi kegiatan-kegiatan peserta didik yang berkualitas 

sehingga dapat memudahkan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran.  

lembar kerja yang berkualitas memiliki beberapa kriteria yaitu bersifat 

universal, menggunakan bahasa yang baik, desain luar dalam yang menarik. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Hendro Darmodjo dalam Endang Widjajanti. 

Bahwasanya dalam penyusunan lebar kerja harus memenuhi persyaratan di 

anataranya: 1) didaktif. mengatur tentang penggunaan lembar kerja yang bersifat 

universal ,lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep2) konstruksi. 

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan dalam lembar kerja. 3) teknis.  menekankan penyajian lembar kerja, 

yaitu berupa tulisan, gambar dan penampilan dalam lembar kerja tersebut 

”Endang Widjajanti(2008:02)”  Mengacu pada pendapat diatas, secara 
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keseluruhan lembar kerja didesain secara mandiri yang mengacu pada 3 aspek 

tersebut sehingga bisa membuka kesempatan bagi peserta didik untuk berfikir 

aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Prastowo 

bahwasanya: ”LKPD didesain secara mandiri. Artinya, guru berperan sebagai 

fasilitator, siswa yang berperan aktif dalam mempelajari materi dalam LKPD. 

Apabila desain yang dibuat terlalu sulit dan rumit bagi siswa,maka meraka akan 

sulit memahaminya”prastowo(2014:278). 

Agar lembar kerja sesuai dengan yang diharapkan, maka sebaiknya 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang disertai petunjuk langkah-langkah 

yang harus dikerjakan oleh siswa selama proses pembelajaran. Dari pendapat 

tersebut dalam mendesain lembar kerja, lembar kerja yang ideal tidak hanya 

sebatas bahan ajar saja namun juga bisa berperan membantu guru dalam 

mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri 

sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Susanto (2013:54) menyatakan 

bahwasanya ”pembelajaran dikatakan efektif apabila hasil belajar dan aktivitas 

dengan pendekatan pemecahan masalah labih baik dari siswa yang belajar dengan 

pembelajaran yang konvensional pada tingkat ketuntasan tertentu”. Jadi Dengan 

adanya lembar kerja peserta didik 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.  

Berdasarkan observasi di beberapa sekolah dasar, terdapat sekolah yang 

belum menggunakan lembar kerja peserta didik secara maksimal dikarenakan 

keterbatasan ketersediaan bahan ajar disekolah tersebut, dan ada juga yang sudah 

menggunakan lembar kerja namun digunakan pada saat mengisi waktu luang dan 

pekerjaan rumah. sementara itu dari hasil analisis beberapa lembar kerja siswa 

yang berbeda penerbit dan pengarang, yaitu yang diterbitkan oleh CV Putra 

Nugraha, Surakarta, CV Fatihul Ihsan, CV Gema Nusa. Dari hasil analisis yang 

pertama oleh penerbit CV Putra Nugraha, Surakarta, kondisi lembar kerja peserta 

didik tersebut secara umum sudah sangat baik namun jika saja sedikit dikurangi 

materinya maka akan lebih baik lagi, kagiatan pilihan berganda lebih banyak 

dibanding soal esay. Kedua, yang diterbitkan oleh CV Fatihul Ihsan, secara umum 

sudah sangat baik materi lebih sedikit namun alangkah baiknya jika diantara soal 

diselipkan gambar-gambar nyata sesuai dengan perintah soal serta masih 

banyaknyan pilihan berganda dibandingkan soal esay. Yang terakhir yang 

diterbitkan oleh CV Gema Nusa, lembar kerja yang diterbitkan sudah sangat baik 

namun dalam lembar kegiatan lebih banyak pilihan berganda dibanding esay. 

Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan mengobservasi peserta didik yang 

dilakukan di SDN No. 34/1 Teratai, peserta didik masih kesulitan dalam 

memahami materi tentang penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai yang diperoleh peserta didik masih di bawah KKM dan 

hasil pretest yang dilakukan oleh peneliti kapada peserta didik kelas V. 
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Dari hasil pretest menunjukkan 6 orang peserta didik memperoleh nilai 

tuntas dan 11 orang peserta didik memeperoleh nilai tidak tuntas dari jumlah 

keseluruhan 17 orang peserta didik. Hasil pretest tersebut hanya mencapai 

ketuntasan  35%. Kemudian dari hasil analisis lembar kerja peseta didik dapat 

disimpulkan bahwasanya memang bermasalah pada materi memelihara kesehatan 

organ pernapasan manusia kemudian tidak adanya Lembar Kerja Peserta 

Didik yang menunjang dalam proses pembelajarn,  lembar kerja  yang ada belum 

bisa mengatasi siswa dalam pemecahan masalah 

Mengacu pada hal tersebut maka penulis akan mengembangkan lembar 

kerja peserta didik yang dapat membantu peserta didik dalam proses pemecahan 

masalah. Salah satu model pembelajaran yang disesuaikan dalam proses 

pembelajaran adalah model Problem Based Learning (PBL) yang merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang cara 

berfikir peserta didik dalam situasi yang berorientasi pada masalah dilingkungnya 

(Rusman 2012: 38) menyatakan bahwasanya.”dalam pembelajaran ini siswa 

diminta mengerjakan masalah nyata yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri”. Sedangkan menurut (Fathurrahman H 

2015:112).”Problem Based Learning (PBL) adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka 

sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sekaligus 

membangun pengetahuan baru”. Jadi tugas guru mengarajakan siswa pada 

masalah yang nyata dengan memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, percobaan, dialog tanya jawab, selebihnya siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran. Sehingga diharapkan pembelajaran dapat lebih terarah dan 

lebih bermakna. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan  model PBL tentunya 

harus membutuhkan sarana yang agar bisa digunakan yaitu salah satunya dengan 

menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan dengan judul. “Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik Berbasis Problem Based Learning  pada Tema 2 Subtema 3  

di Kelas V  Sekolah Dasar”. 

2. KAJIAN TEORITIK 

2.1 Teori Belajar 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengembangan dengan judul. “Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik Berbasis Problem Based Learning  pada Tema 2 Subtema 3  

di Kelas V  Sekolah Dasar”.  

1.Behaviorisme 

2.Kognitivisme 

1.Kontruktivisme  
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2.2 Penelitian Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) ialah rangkaian 

suatu proses atau langkah-langkah dalam penelitian pengembangan untuk 

mengembangkan suatu produk yang telah ada dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Sugiyono (2016:297) menyatakan bahwasanya “metode penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Reaserch and development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu”. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dan  pengembangan (R&D) ialah suatu 

proses memperbaiki produk serta menciptakan produk yang sudah ada. 

menciptakan atau mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang 

sudah sudah. 

 

2.3  Model - Model Pengembangan  

2.3.1 Borg dan Gall 

Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Borg dab 

Gall yang terdiri dari sepuluh tahap. Tahap model pengembangan dapat dilihat 

dari gambar berikut:Bagan Pengembangan Model Borg Dan Gall (Tegeh, Dkk, 2014:26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Dick and Carrey 

Langkah-langkah pengembangan model Dick, Carrey & Carrey (2009) 

disajikan dalam gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.2 Bagan  Alur Model Rancangan Pembelajaran Dick, Carey & 
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2.3.3 Model ADDIE 

Model ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, 

Implementation or Delivery and Evaluations). Menurut Branch (2009:2), langkah-

langkah pengembangan media pada konsep ADDIE dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu bahan ajar yang 

menyajikan butiran-butiran soal yang telah disusun secara sistematis. Sebagai 

seorang guru tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namnya lembar kerja 

peserta didik (LKPD) atau lebih sering kita dengar dengan sebutan LKS (lembar 

kerja siswa). Lembar kerja peserta didik banyak di temukan ditoko buku namun 

jika lembar kerja peserta didik ini di buat sendiri maka akan lebih menarik dan 

lebih bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Prastowo (2014:268) 

menyatakan bahwasanya “lembar kerja peserta didik bisa dibuat sendiri dan bisa 

jauh lebih menarik serta kontekstual sesuai situasi dan kondisi sekolah ataupun 

lingkungan sosial budaya siswa”. 

Dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik, ada beberapa hal yang 

bisa kita fahami yaitu: pengertian lembar kerja peserta didik, tujuan, fungsi, dan 

kegunaan lembar kerja peserta didik dalam peroses pembelajaran, jenis-jenis 

LKPD, unsur-unsur LKPD sebagai bahan ajar, langakah-langkah membuat 

LKPD, dan mengembangkan LKPD menjadi lebih bermanfaat. 

2.4.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik merupakan lembar-lembar  yang berisi soal yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik setelah atau sebelum melaksanakan 

pembelajaran, lembar kerja peserta didik merupakan lembar kerja siswa bukan 

lembar kegiatan siswa jadi ada perbedaanya. Menurut Prastowo (2014:269) 

menyatakan bahwasanya “LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa 
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lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan 

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa, baik bersifat teoritis dan/atau 

praktis, yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai siswa”. 

Widjajanti (2008:1) juga menyatakan bahwasanya”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”. 

Jadi dalam menyiapkan lembar kerja, guru harus cermat dan memiliki 

pengetahuan yang memadai, karena dalam membuat lembar kerja harus terlebih 

dahulu memenuhi kriteria yang berkaitan dengan tercapai atau tidaknya sebuah 

kompetensi dasar yang dikuasai oleh peserta didik. 

2.4.2 Fungsi, Tujuan, dan Kegunaan LKPD dalam Pembelajaran 

Berdasarkan pengertian LKPD di atas, pada dasarnya sudah dapat 

disimpulkan apa saja fungsi LKPD dalam proses pembelajaran. pertama Namun 

agar lebih jelas lagi ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa LKPD 

mempunyai empat fungsi, sebagai mana yang dijelaskan oleh prastowo sebagai 

berikut: “LKPD dapat meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan 

sisiwa. Kedua, LKPD mempermudah siswa untuk memahami materi yang 

diberikan. Ketiga, LKPD yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Dan 

keempat, LKPD mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada 

siswa”prastowo(2014:270). 

Demikian paling tidak ada tiga point yang menunjukan betapa pentingnya 

penggunaan LKPD dalam kegiatan pebelajaran, dengan mencermati pont-point 

tersebut, apa itu fungsi, tujuan, dan kegunaan LKPD, maka kita dapat menyadari 

bahwa bahan ajar ini dibutuhkan oleh siswa. Serta guru memiliki tanggung jawab 

besar untuk menyiapkan bahkan mengembangkan LKPD menjadi lebih baik lagi 

kedepanya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

2.4.3 Jenis-Jenis LKPD 

Setiap LKPD disusun dengan baik yang berisi materi pilihan yang disusun 

sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena adanya maksud 

inilah pembuatan LKPD dibedakan menjadi beberapa janis yaitu sebagai berikut: 

Menurut Prastowo (2011:24) jika dilihat dari segi tujuanya dapat dibagi 

menjadi 5 bentuk 

a. LKPD penemuan (membantu siswa menemukan suatu konsep) 

LKPD jenis ini meliputi: 5(M). Mengamati, Menanya, Mencoba, 

Mengkomunikasikan, Menyimpulkan. 

b. LKPD aplikatif/integratif (membantu siswa menerapkan konsep yang 

telah ditemukan) 
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LKPD jenis ini lebih menekankan siswa untuk melihat langsung 

yang terjadi dilapangan dan menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari. 

c. LKPD menuntun (berfungsi sebagai penuntun belajar) 

LKPD jenis ini berisi pertanyaan yang jawabnya ada didalam buku. 

d. LKP1D penguatan (berfungsi sebagai penguatan) 

LKPD jenis ini diberikan setelah siswa selesai mempelajari topik 

tertentu. 

e. LKPD praktikum (berfungsi sebagai petunjuk praktikum) 

LKPD jenis ini memuat petunjuk praktikum yang gabungkan 

kedalam LKPD. 

Dari keenam jenis LKPD tersebut maka jenis LKPD yang pertama 

yang  menjadi sorotan dan janis LKPD penemuan atau berbasis saintifik 

lah yang akan dikembangkan. 

2.4.4 Unsur-Unsur LKPD Sebagai Bahan Ajar 

Bahan ajar tentunya memiliki suatu unsur tertentu yang dapat menunjang 

suatu bahan ajar tersebut seperti : judul, petunjuk belajar, materi pokok, informasi 

pendukung, tugas atau langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Menurut 

Prastowo (2014:274) menyatakan bahwasanya” namun untuk membuat sebuah 

bahan ajar yang disebut LKPD, kita tidak cukup hanya mengetahui struktur dan 

unsur-unsurnya saja, kita masih membutukan penjelasan lainya, terutama 

mengenai langkah-langkah penyusunan LKPD”. 

2.4.5 Langkah-Langkah Membuat LKPD 

Lembar kerja peserta didik yang kreatif dan menarik menjadi harapan bagi 

peserta didik, karena dengan LKPD yang menarik akan membuat siswa lebih 

terbius untuk membuka lembar demi lembar halamanya. Hal ini sejlan dengan 

Prastowo (2014:274) menyatakan bahwasanya ”untuk membuat LKPD kita harus 

memahami langkah-langkah penyusunanya. Berikut dijelaskan mengenai empat 

langkah penyusunan lembar kerja sisiwa, a.) lakukan analisis kurikulum tematik, 

b.)penyusunan peta kebutuhan LKPD, c.) menentukan judul LKPD, d.) penulisan 

LKPD)”. 
 

2.4.6  Mengembangkan LKPD 

Dengan pendapat Prastowo (2014:277)”untuk membuat sebuah lembar 

kerja yang bermakna, maka ada satu point penting yang perlu diperhatikan, yaitu 

menjadikanya sebagai bahan ajar Dalam membuat LKPD tentunya harus 

memperhatikan beberapa hal sehingga LKPD tidak hanya dibuat tapi mempunyai 

makna yang penting bagi pembelajaran. Hal ini sejalan menarik bagi siswa.” Jadi 

dengan adanya pengembangan LKPD siswa lebih tertarik untuk belajar. 

a. Menentukan Desain Pengembangan LKPD 
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Ada beberapa faktor yang dapat diperhatikan dalam mengembangkan 

LKPD yaitu tingkat kemampuan membaca peserta didik serta pengetahuan 

peserta didik. Sebagai mana yang paparkan oleh prastowo sebagai sebagai 

berikut: ”LKPD didesain secara mandiri. guru hanya berperan sebagai 

fasilitator: siswa yang berperan secara aktif dalam mempelajari materi yang 

terdapat dalam LKPD. Apabila desain yang kita buat terlalu sulit dan rumit 

bagi siswa, maka meraka akan sulit memahaminya”prastowo(2014:278). 

Jadi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan 

desain LKPD. Yaitu, ukuran, kepadatan halaman, penomoran halaman, dan 

kejelasan. 

b. Langkah-Langkah Pengembangan LKPD 
Prastowo (2014:280) menyatakan bahwasanya ”untuk 

mengembangkan LKPD yang baik, ada 4 langkah yang perlu ditempuh, 

yaitu: pertama, penentuan tujuan pembelajaran; kedua, mengumpulkan 

materi; ketiga, penyusunan elememn/unsur-unsur; dan keempat, 

pemeriksaan dan penyempurnaan”. Jadi dalam mengembangkan LKPD 

terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar LKPD yang 

dikembangkan dapat tepat sasaran dan memiliki makna tersendiri terhadap 

peserta didik. Empat langkah yang perlu ditempuh ialah sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajarran ditentukan dngan indikator pembelajaran 

yang akan dicapai oleh peserta didik dan disesuaikan pula dengan 

dengan tingkat kemampuan membaca serta pengetahuan peserta didik. 

2. Pengumpulan materi 

Dalam tahap ini yang kita lakukan adalah menentukan materi 

dan tugas yang akan kita masukan kedalam lembar kerja peserta didik. 

Materi dan tugas yang cantumkan haruslah sejalan dengan tujuan 

pembelajaran. Kumpulkan bahan atau materi dan buat rincian tugas 

yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Bahan yang dibuat dalam 

lembar kerja peserta didik dapat dikembangkan sendiri atau 

memanfaatkan materi yang sudah ada. 

3. Menyusun elemen atau unsur-unsur 

Mengintegrasikan hasil dari langkah pertama dengan hasil dari 

langkah kedua. 

4. Pemeriksaan dan penyempurnaan 

Lembar kerja yang diberikan kepada peserta didik, perlu 

dilakukan pengecekan kembali lembar kerja yang sudah dikembangkan. 

Terdapat empat langkah yang bisa dicermati sebelum lembar kerja 

diberikan kepada peserta didik: 

a. Kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran yang berangkat dari 

kompetensi dasar. 

b. Kesesuian materi dengan tujuan pembelajaran 

c. Kesesuaian elemen atau unsur-unsur dengan tujuan pembelajaran 

d. Kejelasan penyampaian 
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2.5 Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran Problem based learning (PBL) merupakan model 

pembelajarn yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang bertujuan 

untuk merangsang siswa menemukan dan menyusun pengetahunya sendiri 

sehingga siswa merasa percaya diri dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Arends 1997:122 (dalam Abbas, 2000:13) mengatakan 

bahwasanya “model Problem based learning (PBL) adalah model pembelajaran 

dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuanya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan 

yang lebih tinggi Inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan 

diri sendiri”. Mengacu pada pendapat di atas bahwasanya model PBL memiliki 

kelebihan tersendiri dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa terutama dalam proses pemecahan masalah yang berpengaruh pada 

aspek kognitif peserta didik. Pada model ini peserta didik untuk melatih dan 

meningkatkan keterampilan yang keritis dengan mengarahkan kepada Peserta 

didik untuk melakukan percobaan, bisa dengan menghasilkan sebuah produk 

berupa apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirancang oleh 

guru 

2.5.1 Prinsip Problem Based Learning (PBL) 

Prinsip modep pembelajaran Problem based learning (PBL) yaitu untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berfikir peserta didik, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Hosnan (2014:300) yang menyatakan 

bahwasanya “prinsip utama Problem Based Learning (PBL) adalah penggunaan 

masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan dan sekaligus mengambangkan kemampuan berfikir kritis dan 

kemampuan pemecahan masalah”. Sedangkan menurut Fathurrahman H 

(2015:112) menyatakan bahwa” PBL adalah suatu model pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap 

metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebutdan sekaligus untuk memiliki keterampilan 

untuk memecahkan masalah”. Jadi berdasarkan pemaparan diatas dalam 

pembelajaran ini peserta didik diharapakan dapat memecahkan masalah nyata, 

masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan 

diharapkan dapat bermanfaat langsung apabila peserta didik dapat menyelesaikan 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Pemilihan masalah dapat dilakukan guru maupun peserta didik yang 

disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar tertentu. Masalah yang 

di masukan ialah masalah yang terbuka (Open-ended Prolem), yaitu permasalahan 

yang memiliki jawaban atau strategi dan solusi-solusi tersebut, permasalahan juga 

harus bersifat tidak tersetruktur (ill-structured) yang tidak dapat diseleaikan secara 

langsung dengan cara menerapkan strategi tertentu, melaikan perlu informasi 

lebih lanjut untuk memahami serta mengkombinasikan beberapa strategi untuk 

menyelesaikanya. Menurut Fathurrahman H (2015: 114) menyatakan 
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bahwasanya” pembelajaran berdasarkan masalah memiliki karakteristik-

karakteristik sebagai berikut: 

1. Belajar dimulai dengan suatu masalah  

2. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia 

nyata peserta didik. 

3. Mengorganisasikan pembelajaran diseputar masalah, bukan pada 

disiplin ilmu. 

4. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajaran dalam 

membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka 

sendiri. 

5. Menggunakan kelompok kecil. 

6. Menuntut pembelajaran  untuk mendemontrasikan apa yang telah 

mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. 

2.5.2 Langkah-Langkah Problem Based Learning (PBL) 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu memiliki beberapa 

langkah nyata yaitu terdiri dari lima langkah utama yang dimulai dengan guru 

yang memperkenalkan kepada peserta didik situasi masalah yang diakhiri dengan 

analisis penyajian hasil kerja siswa 

Secara garis besar, kegiatan pembelajaran PBL diawali dengan aktivitas 

peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata yang ditentukan atau disepakati. 

Proses permasalahnya mengarah pada terbentuknya keterampilan peserta didik 

dalam memecahkan masalah dan dapat berfikir kristis membentuk pengetahuan 

baru peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut:  
Tahap Aktivitas guru dan peserta didik 

Tahap 1 

Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sarana atau 

logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi peserta didik 
untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata 

yang dipilih atau ditentukan   

Tahap 2  

Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah yang sudah diorientasikan pada tahap 

sebelumnya. 

Tahap 3 

Membimbing penyelidikan individual maupun 
kelompok. 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen 
untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Tahap 4  

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didk untuk berbagi tugas dan 

merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai 

sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, 

video, atau model. 

Tahap 5  

Menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang 
dilakukan. 

Sumber: (Fathurrahman H 2015:116) 
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2.6 Penelitian Yang Relavan 

Untuk menghindari penelitian dengan judul yang sama, maka peneliti 

melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penlusuran 

diperoleh beberapa penelitian pengembangan Lembar Kerja Peserta didik sebagai 

berikut: 

Pertama, Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Menggunakan Model Problem Based Learning Pada Tema 4 Sehat Itu Penting 

Sebtema 3 Lingkungan Sehat Di Kelas V Sd Negeri 55/I Sridadi. Penelitian ini 

dilakukan oleh Vonny Novia Jowita (2017) mahasiswi program studi pendidikan 

guru sekolah dasar universitas jambi. Hasil penelitian pengembangan lembar kerja 

peserta didik yang dilakukan peneliti telah dikembangkan berdasarkan penilaian 

ahli materi/isi memperoleh persentase kevalidan?kelayakan mencapai 87,5%, 

penilaian dari ahli desain memperoleh presentase kevalidan/kelayakan mecapai 

70%, tanggapan penilaian guru 82%, hasil angket respon   siswa mencapai 87%. 

Jadi berdasarkan presentase di atas membuktikan bahwa pengembangan media 

pembelajaran ini layak untuk digunakan. 

Kedua, berjudul “ Pengembangan LKS IPA Berbasis Problem Based 

Learning (PBL) Tema Pencemaran  Lingkungan guna Menumbuhkan 

Kemandirian Siswa” penelitian ini dilakukan oleh Heri setyanto (2015). penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan LKS IPA berbasis 

Problem Based Learning (PBL) guna menumbuhkan kemandirian siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa media LKS IPA berbasis PBL layak digunakan 

karena mempunyai nilai kelayakan dari segi materi sebesar 86,7%, segi 

kebahasaan sebesar 93,75% dan segi penyajian sebesar 95,2% dengan kriteria 

sangat layak. 

Ketiga, “pengembangan LKS IPA berbasis pendekatan saintifik untuk siswa 

kelas IV materi macam-macam energi” penelitian ini dilakukan oleh Maria 

Advensia Sari Kusuma (2017) mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah 

dasar universitas sanata dharma yogyakarta. Hasil penelitian pengembangan 

pembelajaran lks berbasis pendekatan saintifik yang telah diteliti oleh peneliti 

telah dikembangkan berdasarkan ahli materi yang memperoleh presentase 95,5%, 

penilaian dari ahli desain memperoleh presentase kevalidan/kelayakan mecapai 

80%, tanggapan penilaian guru 100%, hasil angket respon   siswa mencapai 

87,5%. Jadi berdasarkan presentase di atas membuktikan bahwa pengembangan 

media pembelajaran ini layak untuk digunakan. 

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

ketiga peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat 

ini. Persamaannya terletak dari segi pengembangan suatu produk. Penelitian 

sama-sama mengembangkan produk berupa lembar kerja siswa. Sementara 

perbedaannya dari segi tujuan. 

2.8  Kerangka Berfikir 

Pengembangan bahan ajar dapat mengatasi keterbatasan sumber belajar 

disekolah, dengan menggunakan lembar kerja peserta didik sebagai sumber 
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belajar, guru akan lebih mudah dalam meyampaikan materi yang akan dipelajari 

oleh peserta didik sehigga peserta didik akan lebih mudah dalam memahami 

materi  terutama dalam proses pemecahan masalah. Hal ini menjadi pertimbangan 

untuk mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik. 

Lembar kerja peserta didik  yang dikembangkan peneliti berdasarkan 

masukan atau saran yang telah diberikan. Hal ini untuk memberi keyakinan bahwa 

lembar kerja peserta didik yang dibuat benar-benar memberikan kemudahan bagi 

guru maupun peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Maka serangkaian 

uji coba dan revisi dilakukan sebagai prosedur untuk menghasilkan media 

pembelajaran yang valid dan praktis. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

      

 

  

 

3. METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Prosedur Pengembangan 

Langkah-langkah pengembangan yang dipilih dalam penelitian ini mengacu 

pada pengembangan Borg dan Gall yang telah disederhanakan sebagai berikut: 

3.1.1 Tahapan Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and Information 

Colletion) 

3.1.2 Tahap Perencanaan (Planning) 

3.1.3 Tahap Pengembangan Produk (Develop Preliminary From Of Product) 

3.1.4 Tahap Validasi dan Uji Coba 

3.3.  Subjek Uji Coba 

3.3.1. Uji Coba Perorangan 

Subjek uji coba dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu siswa kelas 

V sekolah Dasar. Uji coba pada penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada 

kelompok kecil yang berjumlah 5-6 siswa dengan tingkat pretasi yang berbeda 

yaitu 2 siswa yang memiliki tingkat prestasi tinggi, 2 siswa yang mempunyai  

tingkat prestasi yang sedang, dan 2 siswa yang mempunyai tingkat prestasi yang 

1. Rendahnya hasil kognitif dalam proses pembelajaarn 

2. Terbatasnya bahan ajar  

Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik 

Berbasis PBL 

Teori belajar  Penelitian yang 

relavan 

Dihasilkan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Problem 

Based Learning yang valid dan praktis. 
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rendah dikelas V sekolah dasar. Data prestasi siswa diperoleh dari hasil nilai 

raport, pada tahap ini diimplementasikan lembar kerja peserta didik yang telah 

dikembangkan untuk melihat keterbacaan lembar kerja yang dibuat.  

3.3.2 Uji Coba Kelompok Besar 

        Pada tahap ini uji coba dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar oleh peserta didik di kelas IV Sekolah Dasar. Pada tahap ini 

diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi 

nyata yaitu dikelas.  

3.4 Jenis Data 
Dalam penelitian pengembangan ini, jenis data yang diambil yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Pada tahap validasi produk, data yang diperoleh 

merupakan data kuantitiatif dari hasil penilaian produk oleh validator. Data 

kualitatif  diperoleh dari masukan, tanggapan, kritik dan saran ahli untuk 

perbaikan lembar kerja peserta didik. Selain itu data kualitatif juga diperoleh dari 

hasil wawancara pada guru dan siswa setelah pengujian produk dilakukan. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam pengembangan berupa lembar validasi ahli pembelajaran 

dan ahli bahasa serta hasil wawancara siswa dan guru. Lembar validasi 

pembelajaran digunakan untuk mengetahui kesesuaian materi dengan lembar kerja 

peserta didik yang dikembangkan dan relevansinya terhadap kompetensi yang 

diharapkan. Lembar validasi ahli bahasa digunakan untuk mengetahui 

penggunaan bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa indonesia 

(PUEBI). Hasil belajar siswa setelah menggunakan lembar kerja peserta didik 

yang telah dikembangkan untuk mengetahui tingkat keefektifan lembar kerja 

tersebut. Hasil wawancara siswa dan guru digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. 

3.5.1 Instrumen Validasi  

 Instrumen validasi adalah lembar penilaian berupa instrumen 

pengembangan yang akan digunakan oleh validator ahli pembelajaran dan 

validator ahli bahasa, apakah lembar kerja peserta didik tersebut sudah sempurna 

atau belum. Validasi ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran yang 

terjadi pada produk dilapangan.  

Validasi produk dilakukan dengan menghadirkan salah satu pakar atau 

dosen ahli untuk menilai produk yang dikembangkan, pakar diminta untuk 

menilai produk tersebut. Sehingga dapat diketahui kekurangan dan dilakukan 

perbaikan. 

a. Angket respon oleh peserta didik 

Angket respon oleh peserta didik digunakan untuk melihat kepraktisan 

media kartu bergambar yang telah dikembangkan. Angket respon peserta 

didik disusun menggunakan 4 alternatif pernyataan yaitu Sangat baik (SB), 

baik (B), Cukup  (C), Kurang (K), Sangat kurang  (SK)  
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3.6 Teknik Analisis Data 
Pada tahap akhir validasi semua item-item data dikumpulkan dan di analisis 

untuk melihat hasil dari sebuah pengembangan. Menurut Sugiyono (2015:335) 

menjelaskan bahwa ”analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.  

Pedoman penilaian skor menurut Sukardi (2009:146) adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.9 Pedoman Penilaian Skor 

Data Kualitatif Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

            (Sumber: Sukardi 2009: 146) 

Analisis data kuantitatif (angket validasi) dalam pengembangan ini 

menggunakan rumus:  

 P = 
  

   
   X  100 % ( Arikunto, 2006) 

Keteranngan:  

P  = Persentase yang dicari 

∑X = Jumlah skor yang didapat 

∑Xi = Jumlah skor maksimal 

Data hasil penilaian terhadap kefektifan  produk pengembangan lembar kerja 

peserta didik di analisis secara deskriptif. Penentuan kriteria tingkat kevalidan 

dan revisi adalah sebagai berikut: 
       3.10 Kriteria Tingkat Kevalidan dan Revisi Produk 

Skor Nilai Tingkat Kevalidan 

(%) 

Kategori 

81-100 Sangat Valid 

61- 80 Valid  

41-60 Cukup Valid  

21-40   Tidak Valid  

0-20 Sangat Tidak Valid 

                  (Sumber: Riduwan, 2011) 

Selanjutnya analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data 

dari hasil validasi ahli dan angket respon guru dan siswa, teknik ini dilakukan 

dengan cara mengelompokkan informasi-informasi data kualitatif yang berupa 

saran perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis data ini dijadikan sebagai 
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pedoman untuk merevisi produk pengembangan lembar kerja peserta didik 

berbasis problem based learning (PBL) yang telah dikembangkan. 

4. HASIL PENGEMBANGAN 

 Adapun hasil observasi yang dilakukan di kelas V SDN 34/1 Teratai 

menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pemecahan 

masalah, guru kurang bervariasi dalam mengembangkan sumber belajar. 

Pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning (PBL) 

yang dilakukan berdasar pada keterbatasan bahan ajar  dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini pada proses pembelajaran yang seharusnya dapat 

memahami konsep materi. Namun pembelajaran yang dilakukan kurang bervariasi 

dengan keterbatasan bahan ajar, berdasarkan penilaian kebutuhan peserta didik, 

maka peserta didik membutuhkan bahan ajar untuk pembelajaran yang berfokus 

pada proses pemecahan masalah, yaitu lembar kerja peserta didik berbasis 

problem based learning (PBL) 

lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning (PBL) yang 

dikembangkan sesuai dengan tahapan pengumpulan data, perencanaan, 

pengembangan, validasi dan uji coba. Pada tahap pengumpulan data dilakukan 

analisis bebarapa lembar kerja yang ada, analisis kerakteristik peserta didik, 

analisis kurikulum. Pada tahap desain dilakukan pemilihan bahan ajar yaitu LKPD 

berbasis PBL  dan membuat desain awal lembar kerja tersebut. Pada tahap 

pengembangan yang dilakukan membuat lembar kerja yang telah ada di 

perencanaan. Tahan terakhir validasi dan uji coba yaitu memvalidasi lembar kerja 

peserta didik dan melakukan uji coba, kemudian memberikan evaluasi dan revisi 

antar tahapan maupun secara keseluruhan. 

Pada tahap pengumpulan data yang dilakukan yaitu analisis lembar kerja, 

analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik. Proses pengumpulan data 

dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik adalah hal pertama yang sangat 

penting. Karena melalui tahap pengumpulan data ini diperoleh bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

Pada tahap perencanaan dan desain yang dilakukan yaitu memilih bahan 

ajar dan membuat desain awal lembar kerja peserta didik. Penulis membuat desain 

lembar kerja peserta didik yang berfokus pada proses pemecahan masalah dengan 

melakukan percobaan-percobaan dalam setiap kegiatanya. Desain awal lembar 

kerja peseta didik menjadi dasar dalam melakukan pengembangan lembar kerja 

peserta didik. 

Pada tahap pengembangan sekaligus tahap validsi dan uji coba yang 

dilakukan yaitu mengembangkan atau membuat lembar kerja yang selanjutnya 

memvalidasi lembar kerja peserta didik dan melakukan uji coba. Validasi 

dilakukan oleh tim ahli yaitu ahli kebahasaan dan ahli pembelajaran. Hasil 

penilaian validasi dari validator bahasa dan pembelajaran menyatakan lembar 

kerja peserta didik ini  termasuk dalam kategori sangat baik dan berarti produk 

tersebut sudah valid dan layak diuji cobakan. Uji coba dilaksanakan untuk melihat 

kepraktisan lembar kerja peserta didik yang digunakan. Kemudian saran dan 
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komentar dari tim ahli sebagai masukan bagi peneliti untuk merevisi produk 

tersebut.   

Pada komentar dan saran yang diberikan validator pada validasi yang 

harus diperbaiki yaitu pada tahap awal pembuatan produk masih banyak 

kekurangan pada lembar kerja yang dibuat, validator menyarankan untuk 

memperbaiki tata kalimat dalam materi  dan gambar yang dimasukan. Selain itu 

validator juga menyarankan untuk merapikan tulisan, warna, dan tata letak 

perkalimat  yang digunakan, agar lembar kerja peserta didik tersebut lebih jelas 

dan rapi. Saran validator sesuai dengan pendapat Asyhar (2012:81-82) yakni 

kriteria media pembelajaran yang baik perlu diperhatikan dalam proses pemilihan 

media adalah “1) jelas dan rapi, 2) bersih dan menarik, 3) cocok dan sasaran, 4) 

relevan dengan topik yang diajarkan, 5) sesuai dengan tujuan pembelajaran, 6) 

praktis, luwes dan tahan, 7) berkualitas baik, 8) ukurannya sesuai dengan 

lingkungan belajar”. Dengan begitu lembar kerja peserta didik terlihat sederhana 

namun memiliki banyak fungsi dan dapat digunakan pada materi bentuk dan 

fungsi, pada tahap terakhir yang dilakukan adalah mengevaluasi dan merevisi dari 

setiap tahapan model pengembangan.  

5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
5.3. Simpulan 

  Berdasarkan penelitian pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis 

problem based learning (PBL) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengembangan menghasilkan produk berupa lembar kerja peserta didik 

berbasis problem based learning (PBL) yang dilakukan dengan prosedur 

model pengembangan Borg dan Gall dengan tahapan pengumpulan data, 

perencanaan, pengembangan produk, dan validsi dan uji coba.  

2. Hasil uji kevalidan lembar kerja peserta didik berbasis problem based 

learning (PBL) termasuk kategori valid, dengan skor rata-rata 94% oleh 

validasi ahli bahasa dari 9  indikator yaitu Ketepatan struktur kalimat, 

keefektifan kalimat, kebakuan istilah, pemahaman terhadap pesan atau 

informasi, kemampuan memotivasi peserta didik, kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual peserta didik, kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional peseerta didik, ketepatan tata bahasa, ketepatan 

ejaan. Kemudian  skor rata-rata 61% oleh validasi ahli pembelajaran dari 

11 indikator yaitu identitas mata pelajaran, SK, KD, Indikator, tujuan, 

materi ajar, alokasi waktu, kegiatan, penilaian,dan sumber belajar. 

3. Tingkat kepraktisan lembar kerja peserta didik berbasis problem based 

learning (PBL) memperoleh skor rata-rata 100% dari angket respon guru 

dengan kategori sangat baik dan skor rata-rata 91% dari angket respon 

peserta didik dengan kategori sangat baik.  

5.2  IMPLIKASI 

Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan bahwa produk lembar kerja 

peserta didik berbasis problem based learning (PBL) membantu guru dalam 

menjelaskan konsep pembelajaran dan membantu peserta didik dalam proses 
pemecahan masalah., dengan adanya lembar kerja peserta didik berbasis problem 
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based learning (PBL) menjadi sumber belajar yang menarik bagi peserta didik 

karena memuat kegiatan-kegiatan yang menantang dengan berbagai percobaan 

sehingga dapat meningkatkan kognitif peserta didik serta dapat membangkitkan 

minat belajar peserta didik. Dengan demikian, lembar kerja peserta didik berbasis 

problem based learning (PBL) sangat membantu proses pembelajaran di Sekolah 

Dasar.  

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diuraikan, maka peneliti 

menyarankan guru dapat menggunakan lembar kerja peserta didik berbasis 

problem based learning (PBL) sebagai alternatif bahan ajar yang digunakan 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dan tertarik dalam belajar 

dan diharapkan peserta didik dapat memahami konsep serta dapat terbiasa dalam 

proses pemecahan masalah. Selain itu, dalam penelitian ini belum dilaksakana uji 

keefektifan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menguji 

keefektifan lembar kerja peserta didik berbasis problem based learning (PBL). 
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