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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil analisis LKS yang digunakan di SDN Sukorame 1 

Kota Kediri yaitu salah satu tempat penelitian. Hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

LKS yang sering digunakan saat ini cenderung hanya berisikan rangkuman materi dan latihan soal. 
Hal ini menunjukkan bahwa LKS mengembangkan aspek kognitif atau pengetahuan siswa, kurang 

memperhatikan aspek psikomotor dan afektif.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui prosedur pengembangan lembar kegiatan siswa (LKS) 

IPA materi daur hidup kupu-kupu kelas IV semester 1 di SDN Sukorame 1 Kediri tahun ajaran 
2016/2017. (2) Mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan hasil pengembangan LKS IPA 

materi daur hidup kupu-kupu kelas IV semester 1 di SDN Sukorame 1 Kediri tahun ajaran 2016/2017.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development dengan menggunakan model 
pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation), subjek 

penelitian siswa kelas IV SDN Sukorame 1 Kota Kediri dan SDN Tanjungrejo Kabupaten Nganjuk. 

Penelitian ini menggunakan instrumen lembar validasi ahli desain LKS , validasi ahi materi IPA, 

validasi perangkat pembelajaran, validasi soal pre test dan post test. 
Kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Prosedur pengembangan LKS IPA materi daur 

hidup hewan kupu-kupu meliputi lima tahapan. Ke lima tahapan tersebut antara lain analysis, design, 

development, implementation, dan evaluation. (2) Kevalidan dilihat dari hasil validasi produk LKS 
yang meliputi, ahli desain LKS dan ahli materi diperoleh hasil 4,9 yang menunjukkan LKS IPA yang 

dikembangkan valid untuk digunakan, kepraktisan dilihat dari hasil angket respon guru dan respon 

siswa LKS IPA yang dikembangkan dapat digunakan dengan praktis dibuktikan dari uji coba terbatas 
dan uji coba luas di peroleh hasil rata-rata 4,6, dan keefektifan dilihat dari nilai pre-test siswa di bawah 

KKM sebesar 73,7. Sedangkan nilai post-test siswa di atas KKM sebesar 84,9. Berdasarkan hasil nilai 

post-test siswa yang melebihi KKM, maka dapat dikatakan bahwa LKS IPA yang dikembangkan 

efektif untuk digunakan.  

 

 
KATA KUNCI : Pengembangan LKS IPA, Daur Hidup Hewan Kupu-kupu. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Di Sekolah Dasar terdapat 

banyak mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh siswa. Salah satu mata 

pelajaran tersebut yaitu IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Tujuan 

pembelajaran IPA di SD menurut 

Badan Nasional Standar Pendidikan 

(BSNP 2006) sebagai berikut.  

(1) Memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. 

(2) Mengembangkan 

pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. (3) 

Mengembangkan rasa ingin 

tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. (4) 

Mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah 

dan membuat keputusan. (5) 

Meningkatkan kesadaran untuk 

berperan serta dalam 

memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan  alam. 

(6) Meningkatkan kesadaran 

untuk mengahargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai 

salah satu ciptaan Tuhan. (7) 

Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan 

keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan 

ke SMP. 

 

Sedangkan tujuan pembelajaran 

IPA di kelas 4 sekolah dasar menurut 

Permendikbud No. 64 Tahun 2013 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar  

sebagai berikut.  

(1) Menunjukkan sikap ilmiah: 

rasa ingin tahu, jujur, logis, 

kritis, dan disiplin melalui IPA. 

(2) Mengajukan pertanyaan: 

apa, mengapa, dan bagaimana 

tentang alam sekitar. (3) 

Melakukan pengamatan objek 

IPA dengan menggunakan 

panca indra dan alat sederhana. 

(4) Mencatat dan menyajikan 

data hasil pengamatan alam 

sekitar secara sederhana. (5) 

Melaporkan hasil pengamatan 

alam sekitar secara lisan dan 

tulisan secara sederhana. (6) 

Mendeskripsikan konsep IPA 

berdasarkan hasil pengamatan.  

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, 

dibutuhkan garis besar materi IPA di 

kelas IV SD semester I meliputi rangka 

dan panca indra manusia, struktur dan 

fungsi bagian tumbuhan, penggolongan 

dan daur hewan, makhluk hidup dan 

lingkungannya, serta sifat dan 

perubahan wujud benda. Garis besar 

materi tersebut memberi wawasan pada 

peserta didik tentang materi-materi IPA 

yang dipelajari selama satu semester di 

semester I.   

Salah satu materi di kelas IV 

SD yaitu daur hidup hewan kupu-kupu. 
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Materi itu ada pada KD 4.1. 

Mendeskripsikan daur hidup beberapa 

hewan di lingkungan sekitar, misalnya 

kecoak, nyamuk, kupu-kupu, kucing. 

Untuk mencapai kompetensi dasar 

tersebut dibutuhkan indikator sebagai 

berikut: 1) menjelaskan daur hidup 

hewan, 2) menjelaskan perbedaan daur 

hidup hewan sempurna dan daur hidup 

hewan tidak sempurna, dan 3) 

melakukan percobaan pengamatan 

tentang metamorfosis hewan kupu-

kupu. Dari indikator tersebut peserta 

didik diharapkan mampu 

mendeskripsikan daur hidup beberapa 

hewan di lingkungan sekitar, misalnya 

kecoak, nyamuk, kupu-kupu, kucing 

dengan benar. 

Pada kenyataannya peserta 

didik kelas IV di SDN Sukorame 1 

Kediri kurang memahami materi 

daur hidup hewan kupu-kupu. Hal ini 

dibuktikan dari nilai yang didapatkan 

peserta didik kelas IV di SDN 

Sukorame 1 Kediri pada materi daur 

hidup hewan kupu-kupu yaitu 70. 

Nilai tersebut tergolong dalam 

kategori nilai yang rendah atau di 

bawah KKM. Penyebab dari peserta 

didik kurang memahami materi 

tersebut antara lain: 1) pembelajaran 

hanya mengarahkan kemampuan 

peserta didik untuk mendengar, 

menulis (mencatat) dan menghafal 

materi daur hidup hewan kupu-kupu, 

2) LKS yang digunakan guru kurang 

dapat membuat peserta didik aktif 

dan berfikir kritis, sehingga 

kemampuan berfikir kritis peserta 

didik yang diharapkan pada 

pembelajaran IPA kurang terwujud 

dengan baik, 3) LKS yang digunakan 

guru juga belum mempermudah 

peserta didik dalam memahami 

materi yang diberikan. LKS yang 

digunakan bersumber dari penerbit 

tanpa dikembangkan lagi oleh guru, 

sehingga LKS hanya mengacu pada 

aspek kognitif saja, kurang 

memperhatikan aspek psikomotor 

dan efektif.  

Solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Salah satu 

caranya adalah dengan 

mengembangkan LKS IPA yang 

memenuhi kebutuhan para peserta 

didik dalam proses pembelajaran IPA 

yang menyenangkan, efektif, berfikir 

kritis dan logis. Pengembangan LKS 

IPA tersebut ditujukan kepada 

peserta didik kelas IV di SDN 

Sukorame 1 Kediri.   

Penggunaan LKS dalam 

kegiatan pembelajaran sudah 

seharusnya digunakan, karena 

dengan LKS tersebut peserta didik 

akan termotivasi untuk berperan aktif 
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dalam pembelajaran. Menurut Majid, 

(2013:374), “LKS bukan hanya 

memuat soal-soal latihan, tetapi juga 

memuat materi-materi pokok yang 

harus dipelajari, dipahami, dan 

dikuasai oleh siswa”. Dari 

pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa LKS tidak hanya memuat 

soal-soal yang mengarah pada aspek 

kognitif saja, akan tetapi LKS juga 

harus memuat ringkasan materi 

pokok yang harus dipelajari oleh 

peserta didik dan tugas-tugas yang 

disertai petunjuk yang jelas untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. 

Sedangkan menurut Andi Prastowo 

(2015: 204), menyatakan bahwa: 

LKS merupakan bahan ajar 

cetak berupa lembar-lembar 

kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. 

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa LKS merupakan salah satu 

jenis bahan ajar yang memuat 

ringkasan materi dan tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 Pengembangan LKS IPA ini 

akan memuat berbagai kegiatan yang 

akan dilakukan oleh peserta didik 

dalam mendeskripsikan daur hidup 

beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoak, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing. LKS ini juga 

disertai dengan petunjuk dan 

langkah-langkah yang jelas untuk 

melakukan suatu kegiatan, sehingga 

peserta didik akan mudah dalam 

melakukan kegiatan tersebut. LKS 

yang akan dikembangkan ini dapat 

memberi motivasi peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran serta 

melatih peserta didik untuk berperan 

aktif dalam mendeskripsikan daur 

hidup beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoak, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing.   

Atas dasar uraian tersebut 

dipilihlah judul skripsi, 

“Pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) IPA Materi Daur Hidup 

Kupu-kupu Kelas IV Semester I di 

SDN Sukorame 1 Tahun Ajaran 

2016/2017”.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, masalah penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1.Bagaimana prosedur 

pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) IPA materi daur 

hidup kupu-kupu kelas IV 

semester I di SDN Sukorame 1 

Tahun Ajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan hasil 
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pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) IPA materi daur 

hidup kupu-kupu kelas IV 

semester I di SDN Sukorame 1 

Tahun Ajaran 2016/2017? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Atas dasar perumusan masalah 

di atas, diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1.Untuk mendeskripsikan 

pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) IPA materi daur 

hidup kupu-kupu kelas IV 

semester I di SDN Sukorame 1 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

2.Untuk mendeskripsikan kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan hasil 

pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) IPA materi daur 

hidup kupu-kupu kelas IV 

semester I di SDN Sukorame 1 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

B. METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan 

(R&D) dengan menggunakan model 

pengembagan ADDIE. Menurut Benny 

A. Pribady (2009: 127), Model ADDIE 

terdiri atas lima tahapan, kelima tahapan 

tersebut sebagai berikut. 1) Analysis 

(Analisis), 2) Design (Desain), 3) 

Development (Penembangan), 4) 

Implementation (Implementasi), dan 5) 

Evaluation (Evaluasi).  

Sebelum diujicobakan produk 

pengembangan LKS perlu divalidasi. 

Validasi produk pengembangan LKS 

meliputi validasi desain LKS dan 

validasi materi. Dosen yang menjadi 

validator desain LKS yaitu Irwan 

Setyowidodo, S.Pd., M.Si.  sedangkan 

dosen yang menjadi validator materi 

yaitu Dra. Dwi Ari Budiretnani, M.Pd. 

Validasi produk digunakan untuk 

mengetahu kevalidan dari produk LKS. 

Setelah produk divalidasi, selanjutnya 

produk diujicobakan secara terbatas di 

SDN Tanjungrejo Nganjuk kepada 10 

siswa dan diujicobakan secara luas di 

SDN Sukorame 1 Kediri kepada 38 

siswa. Uji coba produk digunakan untuk 

mengetahui kepraktisan dan keefektifan 

LKS. Data kepraktisan diperoleh dari 

angket respon guru dan angket respon 

siswa sedangkan data keefektifan 

diperoleh dari hasil pre-test dan post-

test. Soal pre-test dan soal post-test 

berjumlah sama yaitu 5 soal uraian. 

Satu soal dijawab benar dan tepat 

mendapat skor 10, sehingga apabila 

semua soal dijawab benar dan tepat 

maka skor maksimal adalah 50. 

Analisis data yang digunakan 

yaitu teknik analisis diskriptif statistik. 
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Tahap-tahap analisis data penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Data Hasil Validasi Ahli. 

   
                

          
 

Data yang terkumpul dianalisis 

dengan teknik analisis kuantitatif. 

Langkah selanjutnya yaitu 

mendeskripsikan dan mengambil 

kesimpulan dari seluruh aspek angket 

validasi ahli. Kevalidan LKS dapat 

disimpulkan melalui tabel interpretasi 

skor berikut. 

Skor 

Kuantitatif 

 Skor 

Kualitatif 

Keterangan 

X = 5 Sangat valid Tidak perlu 

revisi 

4 ≤ x < 5 Valid Revisi kecil 

3 ≤ x < 4 Cukup valid Revisi sedang 

2 ≤ x < 3 Tidak valid Revisi besar 

1 ≤ x < 2 Sangat tidak 

valid 

Tidak dapat 

digunakan 

 

2. Analisis Data Hasil Respon Guru dan 

Siswa. 

   
                

          
 

Data yang terkumpul dianalisis 

dengan teknik analisis kuantitatif. 

Hasil yang sudah didapatkan dari 

data angket respon guru dan data 

angket respon siswa dibagi menjadi 

2, sehingga akan diketahui hasilnya. 

Langkah selanjutnya yaitu 

mendeskripsikan dan mengambil 

kesimpulan dari seluruh aspek angket 

respon guru dan siswa. Kepraktisan 

LKS dapat disimpulkan melalui tabel 

interpretasi skor berikut. 

Skor 

Kuantitatif 

Skor 

Kualitatif 

Keterangan 

X = 5 Sangat praktis Tidak perlu 

revisi 

4 ≤ x < 5 Praktis  Revisi kecil 

3 ≤ x < 4 Cukup praktis Revisi 

sedang 

2 ≤ x < 3 Tidak praktis Revisi besar 

1 ≤ x < 2 Sangat tidak 

praktis 

Tidak dapat 

digunakan 

 

3.Analisis Kemampuan 

Mendeskripsikan daur hidup 

beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoak, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing. 

Keefektifan diukur 

menggunakan instrumen tes pada 

pre-test dan post-test. Data 

keefektifan didapat dari rata-rata 

kemampuan mendeskripsikan daur 

hidup beberapa hewan di lingkungan 

sekitar, misalnya kecoak, nyamuk, 

kupu-kupu, kucing. Jika nilai rata-

rata kelas IV memperoleh ≥ 75 

(KKM) LKS ini dianggap efektif, 

namun jika kurang dari 75, LKS ini 

dianggap tidak efektif dan 

memerlukan revisi. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prosedur pengembangan lembar 

kegiatan siswa (LKS) IPA materi 

daur hidup kupu-kupu kelas IV 

semester 1 di SDN Sukorame 1 

Kediri tahun ajaran 2016/2017 

dilakukan dengan lima tahap utama 

yaitu (1) melakukan analisis kinerja 
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dan analisis kebutuhan, (2) 

membuat desain LKS IPA, (3) 

mengembangkan LKS IPA, (4) 

mengimplementasikan LKS IPA, 

dan (5) evaluasi akhir LKS IPA. 

2. Produk pengembangan LKS IPA 

dinyatakan valid, praktis, dan 

efektif. Hal ini dapat diketahui dari 

hasil validasi dan uji coba produk.  

Berdasarkan hasil validasi 

ahli desain LKS, didapatkan hasil 

validasi sebagai berikut. kevalidan 

dari ahli desain LKS menggunakan 

rumus   
                

            
 menjadi 

  
  

  
 = 4,9. Kriteria validitas 

dilakukan konversi skor kuantitatif 

menjadi skor kualitatif sehingga 

kriteria produk ini dari sisi ahli 

desain LKS termasuk dalam kriteria 

valid. 

Berdasarkan hasil validasi 

ahli materi, didapatkan hasil 

validasi sebagai berikut. Kevalidan 

dari ahli materi menggunakan 

rumus   
                

            
 menjadi 

  
  

  
 = 4,9. Kriteria validitas 

dilakukan konversi skor kuantitatif 

menjadi skor kualitatif sehingga 

kriteria produk ini dari sisi ahli 

materi termasuk dalam kriteria 

valid. 

Berdasarkan hasil angket 

respon guru dan respon siswa LKS 

IPA yang dikembangkan dapat 

digunakan dengan praktis 

dibuktikan dari uji coba terbatas 

dan uji coba luas di peroleh hasil 

rata-rata 4,6. 

Dari hasil pengembangan 

LKS IPA diperoleh hasil nilai pre-

test siswa di bawah KKM yaitu 

73,7. Sedangkan nilai post-test 

siswa di atas KKM yaitu 84,9. 

Berdasarkan hasil nilai post-test 

siswa yang melebihi KKM, maka 

dapat dikatakan bahwa LKS IPA 

yang dikembangkan efektif untuk 

digunakan.  

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

a. Prosedur pengembangan lembar 

kegiatan siswa (LKS) IPA materi 

daur hidup kupu-kupu kelas IV 

semester 1 di SDN Sukorame 1 

Kediri tahun ajaran 2016/2017 

dilakukan dengan lima tahap 

utama yaitu (1) melakukan 

analisis kinerja dan analisis 

kebutuhan, (2) membuat desain 

LKS IPA, (3) mengembangkan 

LKS IPA, (4) 

mengimplementasikan LKS IPA, 

dan (5) evaluasi akhir LKS IPA. 

b. Produk pengembangan LKS IPA 

dinyatakan valid, praktis, dan 

efektif. Hal ini dapat diketahui 
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dari hasil analisis uji coba produk 

menunjukkan tingkat kevalidan 

mecapai 4,9, kepraktisan produk 

mencapai 4,6 serta keefektifan 

produk mencapai nilai 84,9. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil 

pengembangan LKS IPA dapat 

ditarik saran untuk: 

1. Kepala Sekolah  

Untuk sekolah supaya 

sarana dan prasarana untuk 

percobaan siswa disediakan agar 

pada saat menggunakan LKS IPA 

yang dikembangkan ini dapat 

terlaksana dengan baik karena 

LKS ini mendapatkan respon 

yang sangat baik dari siswa.  

2.  Guru IPA di Sekolah Dasar 

Seorang guru hendaknya 

mempunyai kemauan serta 

ketrampilan untuk 

mengkondisikan siswanya dalam 

sebuah pembelajaran. Selain itu, 

guru harus tetap mengembangkan 

ilmu yang baru agar pembelajaran 

yang dilaksanakan di kelas tidak 

membosankan. 

3.  Peneliti berikutnya  

Agar dilakukan penelitian 

berikutnya mengenai 

pengembangan LKS IPA. 
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