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Abstrak 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi pembelajaran materi kenampakan pemukaan bumi dan benda 

langit kelas IV SDN Gayam 2 Kediri, bahwa pembelajaran IPA hanya menggunakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang disediakan oleh sekolahan. Padahal LKS tersebut bukanlah LKS yang bisa 

membuat siswa benar-benar secara maksimal menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, karena LKS yang 

ada hanya menyajikan soal-soal latihan untuk dijawab oleh siswa secara tertulis saja. Desain dari 

LKS juga tidak sesuai dengan karakteristik siswa SD. Hal tersebut berdampak pada kurangnya 

ketertarikan siswa terhadap materi serta hasil belajar siswa menjadi kurang maksimal. Permasalahan 

tersebut sebaiknya segera diselesaikan. Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan yaitu 

mengembangkan LKS. Pengembangan LKS yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat 

membantu siswa untuk belajar lebih aktif secara mandiri maupun berkelompok. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pengembangan LKS mata pelajaran IPA pada materi 

kenampakan permukaan bumi dan benda langit untuk Sekolah Dasar dan  (2) menghasilkan produk 

LKS yang valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan.Model 

pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE. Secara garis besar langkah-langkah penelitian 

ini, yaitu (1) Analisis (2) Desain, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. Dengan 

subyek penelitian siswa kelas IV. Uji coba produk terdiri atas validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji 

coba luas. Kriteria berdasarkan uji validasi ahli adalah cukup valid. Uji coba terbatas dilakukan 

untuk mengetahui kepraktisan, keefektifan. Kriteria berdasarkan hasil uji coba terbatas dan luas 

terkait dengan kepraktisan adalah LKS masuk dalam kriteria sangat praktis, hasil uji coba terbatas 

dan luas terkait keefektifan menunjukkan bahwa LKS efektif untuk digunakan. Berdasarkan data di 

atas, LKS materi kenampakan permukaan bumi dan benda langit yang telah dikembangkan dapat 

dikatakan valid, praktis, dan efektif.  

 

Kata Kunci : Lembar Kerja Siswa (LKS), IPA,Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda langit Hasil 

Belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Belajar dan pembelajaran  memiliki 

konsep yang berbeda namun saling 

berkaitan. Belajar dapat diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Slameto 

(2013: 30) “ Belajar  ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku. 

Sedangkan pembelajaran berkaitan dengan  

komunikasi timbal balik antara siswa 

dengan guru. ”Pembelajaran adalah 

kegiatan  belajar siswa yang telah  

dirancang oleh guru melalui usaha yang 

terencana melalui prosedur atau usaha 

tertentu secara komperhensif” (Slameto, 

2013: 32).  

Secara tidak langsung pembelajaran 

melibatkan dua pihak yaitu guru dan siswa 

yang  didalamnya mengandung dua unsur 

yaitu belajar dan megajar. Dari beberapa 

jenis bahan ajar, Lembar Kerja Siswa 

(LKS) merupakan bahan ajar yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar siswa. 

Menurut Prastowo (2011 : 203) “Lembar 

kerja biasanya berupa petunjuk atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas”. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan salah  satu mata pelajaran di 

SD yang memiliki tujuan agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam 

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah. Pada 

dasarnya menurut Depdiknas dalam 

Suyitno,(2002: 7) “Mempelajari IPA 

sebagai cara mencari tahu dan cara 

mengerjakan atau melakukan dan 

membantu siswa untuk memahami alam 

sekitar secara lebih mendalam”. 

Penyimpulan tentang alam sekitar dapat 

terlihat dalam mata pelajaran IPA pada 

materi memahami perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit . 

Kondisi ideal dalam KD 

mendeskripsikan perubahan permukaan 

bumi dan benda langit dapat  tercipta 

dengan adanya peran guru sebagai 

pengembang Lembar Kerja Siswa (LKS), 

karena pada KD tersebut siswa dapat 

mencari tahu tentang perubahan alam 

lingkungan sekitar. Siswa dapat merasakan 

pembelajaran yang bersifat mencari tahu, 

sehingga diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta 

pengembangan lebih lanjut dalam 

penerapannya dikehidupan sehari-hari. 

Kondisi ideal yang diharapkan tersebut. 

ternyata masih belum tercapai. Hal ini 

terlihat dari hasil observasi di SDN Gayam 

2 kota Kediri, pembelajaran yang 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



 
 

 

Contrea Gladys Everdin | 13.1.01.10.0326 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

dilakukan masih mengacu pada buku paket 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

belum tentu sesuai dengan karakteristik 

siswa. Selama ini guru belum pernah 

mendesain LKS sendiri khususnya untuk 

pembelajaran IPA di kelas IV.    

Pembelajaran IPA terutama tentang 

Kenampakan Permukaan Bumi dan Benda 

Langit merupakan materi yang sangat 

menarik bagi siswa karena pada materi 

tersebut siswa bisa langsung 

mempelajarinya dikehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu seharusnya tidak cukup 

dengan teori dan konsep tetapi juga 

mengembangkan berpikir ilmiah melalui 

aktivitas praktikum. Dari permasalahan di 

atas, dapat dilakukan“ Pengembangan LKS 

Mata Pelajaran IPA Pada Materi 

Kenampakan Permukaan Bumi Dan Benda 

Langit Untuk Siswa Kelas IV SDN Gayam 

2 Kota Kediri“. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Pengembangan LKS 

mata pelajaran IPA pada materi 

kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV SDN Gayam 2 Kota Kediri ? 

2. Bagaimanakah Pengembangan LKS 

mata pelajaran IPA pada materi 

kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV SDN Gayam 2 Kota Kediri yang 

memenuhi kriteria valid, praktis, dan 

efektif ? 

Tujuan  

1. Mendeskripsikan  pengembangan LKS 

mata pelajaran IPA pada maeri 

kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV SDN GAYAM 2 Kota Kediri. 

2. Menghasilkan LKS mata pelajaran IPA 

pada materi kenampakan permukaan 

bumi dan benda langit untuk Sekolah 

Dasar Kelas IV SDN GAYAM 2 Kota 

Kediri yang memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif. 

Landasan Teori 

Hakikat Bahan Ajar 

Menurut National Centre for 

Competency Based Training dalam 

Prastowo Andi (2011: 16) “ Bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau 

instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas”. Proses 

Pembelajaran menjadi efektif dan menarik 

dengan adanya bahan ajar. Menurut 

Prastowo (2011: 24)  salah satu fungsi 

bahan ajar menurut pihak yang 

memanfatkan bahan ajar bagi pendidik 

yaitu meningkatkan proses pembelajaran 

lebih efektif dan interaktif. Proses 

pembelajaran yang efektif dan interaktif 

tentunya dapat mengoptimalkan 

kemampuan siswa. Bahan ajar adalah 

sebuah susunan atas bahan-bahan yang 

berhasil dikumpulkan dan berasal dari 

berbagai sumber belajar yang disusun 
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secara sistematis. Oleh karena itu, bahan 

ajar mengandung unsur-unsur tertentu. 

Menurut Prastowo (2011: 28) Ada 

beberapa komponen yang harus ada pada 

bahan ajar, yaitu sebagai berikut: a. 

Petunjuk belajar b. Kompetensi yang akan 

dicapai c. Informasi pendukung d. Latihan-

latihan e. Petunjuk kerja atau lembar kerja 

f. Evaluasi. 

Pengembangan LKS 

Salah satu bahan ajar cetak yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah 

LKS. Menurut Pedoman Umum 

Pengembangan Bahan Ajar (Diknas, 

2004) dalam Prastowo Andi (2011: 203) “ 

Lembar kerja siswa (student work sheet) 

adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik”. 

Lembaran lembaran tersebut dibuat untuk 

memudahkan tugas guru. Menurut Afifah 

(2015: 2) "Lembar Kerja Siswa (LKS) 

merupakan sarana yang dapat digunakan 

guru untuk meningkatkan keterlibatan dan 

aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar", dengan semikian guru dapat 

menggunakan LKS untuk mengetahui 

pengetahuan siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

Menurut Khoiru Ahmadi  Iif dan Sofan 

Amri (2014:172) “Struktur LKS secara 

umum adalah sebagai berikut: a) judul, b) 

petunjuk belajar, c) kompetensi yang akan 

dicapai, d) informasi pendukung, e) tugas-

tugas dan langkah-langkah kerja, e) 

penilaian". Pada penelitian ini LKS 

difokuskan pada bentuk LKS Discovery 

yang hasilnya sudah diketahui oleh guru 

dengan mengamati contoh serta prosedur 

yang ada hal itu sesuai dengan pendapat 

Abdul Masjid(2013: 375) " 1)Hasil dari 

LKS discovery sudah ditetapkan 

sebelumnya, namun hanya guru yang 

mengetahuinya. 2)menggunakan 

pendekatan induktif yaitu mengamti 

contoh yang ada 3) prosedur telah 

dirancang oleh guru,siswa hanya 

melaksanakan percobaan".  Untuk 

mengembangkan LKS yang menarik dan 

digunakan secara maksimal oleh siswa 

ada empat langkah yang dapat ditempuh 

menurut Prastowo (2011: 220) "1) 

Menentukan tujuan pembelajaran yang 

akan di-breakdown dalam LKS. 2) 

Pengumpulan materi 3)Penyusunan 

elemen atau unsur-unsur 4) Pemeriksaan 

dan penyempurnaan".Ada empat variabel 

yang perlu dicermati pada tahap 

pemeriksaan dan penyempurnaa. Pertama, 

kesesuaian desain dengan tujuan 

pembelajaran yang berangkat dari 

kompetensi dasar. Kedua, kesesuaian 

materi dan tujuan pembelajaran. Ketiga, 

kesesuaian elemen atau unsur-unsur 

dengan tujuan pembelajaran. Keempat, 

kejelasan penyampaian. 

Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di sekolah 

seyogyanya melibatkan siswa dalam 
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berbagai ranah sehingga membuat siswa 

aktif dan berfikir kritis dalam belajar. Hal 

ini  sejalan dengan pendapat Haryono 

(2013: 2) “ pembelajaran IPA yaitu 

pembelajaran hendaknya bersifat 

mendidik, mencerdaskan, membangkitkan 

aktivitas dan kreativitas anak, efektif, 

demokratis, menantang, meyenangkan, dan 

mengasyikan". tujuan pembelajaran IPA 

adalah ag ar siswa mampu memahami, hal 

ini berarti dalam kegiatan belajar siswa 

tidak hanya  bisa untuk mengerjakan dan 

menghafal namun siswa juga sangat perlu 

memahami konsep tersebut, sehingga 

selanjutnya siswa akan mampu 

memecahkan masalah dan membuat 

keputusan tentang masalah IPA. 

Perubahan Kenampakan Permukaan 

Bumi da Benda Langit 

Anugrah Notji (2005: 20) 

menyatakan bahwa "Pasang surut sering 

disingkat pasut adalah gerakan naik 

turunnya muka laut secara berirama yang 

disebabkan oleh gaya tarik bulan dan 

matahari". Berdasarkan pendapat tersebut 

pasang surut menyebabkan perubahan 

pada daratan ataupun laut. Pasang naik air 

laut adalah keadaan permukaan air laut 

yang naik sehingga air laut tambah 

bertambah banyak dan garis pantai 

bergeser naik. Sedangkan pasang surut air 

laut merupakan keadaan permukaan 

airlaut yang turun sehingga air laut 

tampak berkurang dan garis pantai 

kembali turun. Junice Van Cleave (2004: 

26) menyatakan bahwa fase bulan adalah 

perubahan bentuk bagian terang yang 

terlihat dari bumi dan benda -benda 

angkasa seperti sebuah planet atau bulan 

yang terjadi berulang secara teratur. Bulan 

bukanlah suatu bintang karena tidak bisa 

memancarkan cahayanya sendiri. Bulan 

hanya memantulkan cahaya matahari. 

B. METODE PENELITIAN 

Model Pengembangan  

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (Research and 

Development). Menurut Sugiyono (2014: 

297) " Penelitian pengembangan atau 

dalam bahasa inggrisnya Research 

Development adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut". Model pengembangan 

LKS ini menggunakan langkah-langkah 

yang diadaptasi dari model ADDIE. 

Menurut Benny (2011: 125) " Model 

ADDIE yang terdiri dari lima fase, yaitu 

(A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, 

(I)mplementation, dan (E)valuation". 

Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di SDN 

GAYAM 2 KOTA KEDIRI. Subyek 

penelitian adalah 37 siswa kelas IV  SDN 

GAYAM 2 KOTA KEDIRI. 

Uji Coba Model/ Produk 

Uji coba produk dalam penelitian 

pengembangan ini meliputi: 1) desain uji 
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coba, 2) subjek uji coba. Kegiatan desain 

uji coba dilakukan melalui tiga tahap yaitu 

validasi ahli, uji coba terbatas dan uji coba 

luas pada siswa.validasi dilakukan kepda 

ahli materi dan ahli media. Uji coba 

terbatas yang dimaksud yaitu uji coba pada 

6 orang siswa kelas IV . Setelah dilakukan 

uji coba terbatas kemudian dilakukan uji 

coba luas yaitu uji coba pada 37 siswa 

kelas IV SDN Gayam 2 Kota Kediri.  

Validasi Produk 

Validasi produk pada penelitian dan 

pengembangan ini dilakukan ahli materi, 

ahli media. Setelah para ahli diberikan 

lembar dan validasi maka diperoleh data 

kuantitatif dan kualitatif yang berupa 

kelemahan dari produk yang 

dikembangkan. 

Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah 

salah satu bagian penelitian pengembangan 

yang merupakan unsur penting, sebab 

menentukan baik tidaknya data yang 

diperoleh oleh peneliti. Berikut jabaran 

aspek yang ada dalam pengembangan LKS 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Jabaran Aspek yang Dinilai dalam 

Pengembangan LKS 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dan 

statistik deskriptif.  

Kevalidan 

Rumus data hasil validasi kepada ahli dari 

Sudijono (2008: 43) Vm = 
  

   
  x 100% 

Keterangan: 

V  = persentase kevalidan ahli  

∑x =jumlah keseluruhan jawaban   

responden 

∑xi  =jumlah keseluruhan skor ideal 

dalam satu item 

100%  = Konstanta  

Kepraktisan 

Data kepraktisan diolah menggunakan 

rumus dari Sudijono (2008:43). 

P1 = 
  

   
x 100% 

Keterangan: 

P1    =  persentase kepraktisan 

∑x =jumlah keseluruhan jawaban 

responden 

∑xg  =  jumlah keseluruhan skor ideal 

guru dalam satu item 

100% = Konstanta  

Keefektifan  

Data keefektifan terkait dengan penilaian 

kognitif digunakan rumus: 

E = 
  

   
x 100% 

Keterangan: 

E  =  persentase keefektifan 

∑x  =jumlah keseluruhan jawaban 

siswa 

Aspek yang 

dinilai 

Instrume

nt  

Data yang 

diamati 

Respon

den  

Validasi Angket  Kevalidan 

LKS 

Ahli 

materi 

Ahli 

media 

Kepraktisan  Angket  Kemudahan 

LKS 

Guru 

dan 

siswa 

Keefektifan  Soal Uji 

Kompete

nsi 

Nilai 

Evaluasi 

siswa 
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∑xe = Jumlah keseluruhan skor ideal 

siswa dalam satu item 

100%  = Konstanta (Sudijono, 2008:43) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dikatakan 

efektif jika ≥ 70% siswa memperoleh nilai 

tes (E) ≥ 75 (KKM). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Studi Lapangan 

Berdasarkan observasi di SDN 

Gayam 2 diketahui adanya permasalahan 

yaitu penggunaan LKS yang kurang 

menarik. LKS yang digunakan siswa lebih 

banyak memuat teori dan sedikit memuat 

keterangan gambar sehingga siswa malas 

membaca dan belajar terutama materi 

kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit. Kegiatan selanjutnya yaitu mencari 

informasi tentang karakteristik dan 

kebutuhan siswa. Dari observasi yang telah 

dilakukan pada SDN Gayam 2 Kota kediri 

tersebut, dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam pengembangan Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Penelitian ini mengacu pada model 

pengembangan ADDIE: (1) Analysis, (2) 

Design, (3) Development, (4) 

Implementation, dan (5) Evaluation. 

pengembangan LKS ini, dikembangkan 

semenarik mungkin mulai dari cover 

dibuat dengan desain yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa SD, kemudian 

isi LKS yang selalu melibatkan siswa 

untuk aktif dalam berkegiatan, keaktifan 

siswa tersebut dapat dilihat dari kegiatan 

yang ada pada LKS.  

Validasi Produk 

Validasi dilakukan Sebelum uji coba 

terbatas maupun luas. Validator media 

adalah Bapak Dhian Dwi Nur Wenda, 

S.Pd., M.Pd selaku dosen PGSD di 

Universitas PGRI Kediri. Hasil validasi 

dari ahli desain media menggunakan rumus 

   
                

             
x100% menjadi 

   
  

  
x 100%  = 75%. Termasuk dalam 

kriteria valid, namun memerlukan revisi 

kecil. Kemudian validasi materi 

dilaksanakan oleh dosen mata kuliah 

Konsep Dasar IPA yang mempunyai latar 

belakang sesuai dengan materi yang 

dikembangkan, yakni Ibu Farida Nurlaila 

Zuraida, M.Pd. Hasil ahli materi 

menggunakan rumus    
                

           
 

x 100%  menjadi    
  

  
x100% = 82,5% 

sehingga termasuk dalam kriteria valid, 

namun memerlukan revisi kecil. Hasil 

penelitian produk dari validasi ahli media 

dan ahli materi dihitung dengan rumus 

  
     

 
 jadi   

       

 
menghasilkan 

presentase 78,75 % atau apabila dibulatkan 

menjadi 78,8%, maka LKS yang 

dikembangkan dapat dikategorikan sebagai 

LKS yang Valid namun dengan revisi 

kecil. 

Berdasarkan saran kedua ahli 

terdapat perubahan Tampilan akhir Lembar 

Kerja Siswa (LKS) kenampakan 

permukaan bumi dan benda langit setelah 
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divalidasi ditunjukan pada gambar 

dibawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Revisi Produk Berdasarkan 

Hasil Validasi Ahli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Model Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan setelah 

produk LKS selesai divalidasikan dan 

direvisi berdasarkan saran dan masukan 

dari validator. Subjek uji coba terbatas 

yang digunakan adalah 6 orang siswa kelas 

IV SDN Gayam 2 Kota Kediri yang dipilih 

sesuai kriteria yang ditentukan. Hasil dari 

uji coba terbatas setelah menggunakan 

LKS yang dikembangkan Menunjukan 

rata-rata nilai 83,3%, nilai tersebut > 

KKM. Sesuai dengan kriteria tingkat 

keefektifan, karena hasil dari 

pengembangan LKS ini > KKM, maka 

dikatakan efisien. Uji coba terbatas juga 

dilakukan untuk mengetahui kepraktisan 

LKS. Berikut analisis kepraktisan dari 

angket siswa menggunakan rumus 

    
            

              
x100%  dengan 

hasil kepraktisan 90% dapat dikategorikan 

praktis tanpa memerluhkan revisi. Setelah 

dilaksanakannya uji coba terbatas kepada 6 

orang siswa tidak adanya perubahan desain 

baik dari segi materi atau desain media 

LKS. Perubahan tidak perlu dilakukan 

karena dari hasil LKS sudah termasuk 

dalam kriteria efektif dan praktis. 

Pengujian Perluasan 

Uji coba perluasan dilakukan 

terhadap siswa kalas IV SDN Gayam 2 

Kota Kediri dengan jumlah siswa sebanyak 

37 anak. Uji coba luas dilakukan setelah 

melalui uji validasi materi, media dan uji 

coba terbatas. Uji coba ini dilakukan untuk 
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mengetahui tingkat kepraktisan serta 

keefektifan LKS yang terakhir. Hasil dari 

uji coba luas menggunakan LKS yang 

dikembangkan mendapatkan rata-rata 82,3, 

nilai tersebut > KKM. Sesuai dengan 

kriteria tingkat keefektifan, hasil dari LKS 

ini > KKM, maka pengembangan LKS 

materi kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit dapat dikatakan efektif. Uji 

coba luas juga bertujuan untuk mengetahui 

kepraktisan LKS. Analisis data kepraktisan 

menggunakan rumus 

    
            

              
 x100% menjadi 

     
     

     
 x 100% = 83,8%, maka dapat 

dikatakan bahwa LKS materi kenampakan 

permukaan bumi dan benda langit ini 

praktis digunakan oleh siswa. Data 

kepraktisan selain dari siswa diperoleh dari 

guru karena berkaitan dengan kemudahan 

guru dalam menggunakan LKS. Analisis 

data angket guru    

               

              
x100% menjadi    

  

  
x100% =90%, sehingga data yang 

diperoleh dari angket kepraktisan oleh guru 

dapat dikategorikan praktis tanpa revisi. 

Produk LKS dapat dikatakan praktis 

apabila menjumlahkan hasil angket 

kepraktisan dari guru serta siswa. Maka 

data yang diperoleh adalah 
       

 
 

     , dapat dikatakan bahwa LKS yang 

dikembangkan ini praktis. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Model yang digunakan pada 

penelitian ini ADDIE. Langkah-langkah 

model pengembangan yang dilakukan 

yaitu, Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation. Produk 

yang dihasilkan dari penelitian ini berupa 

LKS materi kenampakan permukaan bumi 

dan benda langit. Pengembangan LKS 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa mendeskripsikan kenampakan 

permukaaan bumi dan benda langit. 

Prinsip-prinsip LKS dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

1) Setiap anak memperoleh satu LKS. 

2) siswa harus mendengarkan penjelasan 

guru tentang penggunaan LKS.  

3) Setiap anak membaca, menggali 

informasi, dan memahami materi LKS.  

4) Setiap anak melaksanakan kegiatan 

berdasarkan petunjuk LKS. 

5) Siswa dapat mengajukan pertanyaan 

kepada guru jika ada yang tidak 

dimengerti. 

6) Guru memantau siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

Keunggulan dari model pengembangan 

LKS adalah sebagai berikut. 

1) Tampilan LKS menarik minat siswa 

dalam belajar. 

2) LKS ini menambah pengetahuan siswa. 

3) Pengembangan LKS ini meningkatkan 

minat dan memotivasi siswa. 
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4) Siswa dapat berfikir kritis, aktif dalam 

pembelajaran. 

5) Dapat memberikan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

Kelemahan dari model pengembangan 

LKS adalah sebagai brikut. 

1) Proses pembuatan LKS harus dengan 

ahli dalam mengedit gambar di 

komputer. 

2) Proses pembuatan LKS membutuhkan 

waktu yang relatif lama. 

3) Dalam pembuatan LKS menggunakan 

biaya yang relatif besar. 

4) Materi yang disajikan terlalu luas 

karena mencangkup dua kompetensi 

dasar . 

Faktor Pendukung Implementasi LKS 

1) Lembar Kerja Siswa (LKS) memuat 

gambar yang menarik sesuai dengan 

materi. 

2) Warna dan kegiatan dalam LKS yang 

dikembangkan menarik untuk siswa 

Faktor Penghambat Implementasi LKS 

1) Siswa kurang terampil dalam membaca. 

2) Kemampuan siswa yang kurang baik 

dalam memahami setiap petunjuk 

kegiatan. 

D. PENUTUP 

Simpulan 

Penelitian ini menghasilkan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) pada materi 

kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

Mengacu pada model pengembangan 

dengan pendektan ADDIE. Analysis 

(analisis), desain (desain), development 

(pengembangan), implementation 

(implementasi), dan evaluation (evaluasi). 

Pengembangan LKS yang dihasilkan telah 

dinyatakan valid dengan hasil perhitungan 

keseluruhan skor validasi produk LKS 

yaitu 78%. Pengembangan LKS telah 

dinyatakan praktis karena telah 

diujicobakan dalam uji terbatas dan uji luas 

serta oleh guru dengan hasil 90% sehingga 

dikategorikan praktis tanpa memerlukan 

revisi. Berdasarkan analisis data nilai uji 

kompetensi siswa dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan mengidentifikasi 

kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit dengan menggunakan LKS yang 

dikembangkan pada siswa kelas IV SDN 

Gayam 2 Kota Kediri mengalami 

peningkatan dilihat dari nilai siswa kelas 

IV di atas KKM. Hal itu membuktikan 

bahwa LKS yang dikembangkan ini efektif 

digunakan oleh oleh siswa kelas IV SDN 

Gayam 2 Kota Kediri. 

Saran 

1. Bagi Kepala sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi Kepala 

Sekolah yaitu hendaknya memberi 

kesempatan dan motivasi kepada guru 

2. Bagi guru 

Menjadi acuan bagi guru dalam 

mengembangkan LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran.  
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