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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana pengembangan Lembar Kerja 

Siswa berbasis Predict-Observe-Explain (POE) pada materi perubahan wujud benda kelas IV Sekolah 

Dasar. (2) mengetahui bagaimana kualitas LKS berbasis POE pada materi perubahan wujud benda jika 

dilihat dari kevalidan, kepraktisan dan keefektifan bahan ajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (Research and Development). Prosedur 

penelitianmenggunakan model pengembangan Borg san Gall yang meliputi : Penelitian dan 

pengumpulan informasi awal,  perencanaan, pengembangan LKS berbasis POEuji coba produk awal, 
revisi LKS berbasis POE, uji coba lapangan, revisi LKS, uji coba produk akhir, revisi produk akhir, 

dan implementasi. Desain penelitian terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: validasi ahli materi, validasi 

ahli desain, validasi ahli praktisi dan uji coba lapangan menggunakan nilai sebelum dan sesudah 

menggunakan LKS berbasis POE. Subjek uji coba sebanyak 25 siswa klas IV SDN Lirboyo 2 dan 4 
Kota Kediri. Data pengembangan LKS berbasis POE dikumpulkan dengan lembar observasi guru, 

hasil belajar dan angket siswa. Uji t independen digunakan untuk melihatpengaruh pngembangan LKS 

terhadap hasil belajar. 
Hasil penelitian menunjukkan LKS di SDN Lirboyo 2 belumberbasis POE, sehingga perlu 

dikembangkan LKS berbasis POE. Pada tahapvalidasi, pengembangan LKS berbasis POE telah dinilai 

valid oleh validator materi dan desain. Pengembangan LKS berbasis POE tergolong tinggi (persentase 

88,12%). Pada validasi praktisi, pengembangan LKS berbasis POE dikategorikan dapat digunakan 
tanpa revisi. Selain itu, dari segi keefektifan dikategorikan baik dengan ketuntasan keseluruhan 80%. 

Pengaruh pengembanganLKS berbasis POE pada materi perubahan wujud benda terhadap hasil belajar 

menggunakan uji t menunjukkanperbedaan nyata dari rata-rata selisih nilai sebelum dan sesudah 
menggunakan LKS yang dikembangkan. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis Predict-

Observe-Explain pada materi perubahan wujud benda kelas IV dapat meningkatan hasil belajar siswa 
dan memiliki pengaruh trhadap hasil belajar siswa. Selain itu dari segi kualitas, LKS berbasis POE 

pada materi perubahan wujud benda sudah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa, Predict-Observe-Explain, perubahan wujud benda 
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I. LATAR BELAKANG 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

sebagai disiplin ilmu dan 

penerapannya membuat pendidikan 

IPA sangat penting sebab IPA adalah 

salah satu mata pelajaran yang erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. Dalam dunia pendidikan, IPA 

adalah salah satu pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan proses 

pembelajaran. Pembelajaran IPA tidak 

hanya bertujuan pada peningkatan 

kemampuan kognitif saja, tetapi juga 

dapat mengembangkan ketrampilan 

proses sains anak. Menurut Haryono 

(2013: 45) IPA sebagai proses 

mengandung pengertian cara berpikir 

dan bertindak untuk menghadapi atau 

merespon masalah-masalah yang ada 

di lingkungan. Keterampilan proses 

IPA meliputi: mengamati atau 

mengobservasi, mengklasifikasi, 

berkomunikasi, mengukur, 

memprediksi atau meramal, dan 

penarikan kesimpulan. 

Namun kenyataanya, mata 

pelajaran IPA merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa sekolah dasar 

sebab selama ini proses pembelajaran 

yang terjadi saat ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan siswa 

dimana siswa hanya dituntut untuk 

menghafal materi yang telah 

dijelaskan guru. Menurut Haryono ( 

2013: 2-3) pembelajaran IPA selama 

ini lebih menekankan pada 

penguasaan sejumlah fakta dan 

konsep. Ketrampilan proses belum 

nampak dalam pembelajaran di 

sekolah dengan alasan untuk mengejar 

target kurikulum. Selain itu, guru 

hanya menggunakan metode ceramah 

yang tidak variatif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, sehingga 

aktivitas pembelajaran selalu 

didominasi oleh guru. 

Dalam proses pembelajaran, 

penggunaan metode pembelajaran, 

model pengajaran dan media sangat 

penting untuk menciptakan sistem 

pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yang tidak hanya sebagai objek 

belajar tetapi juga sebagai subjek 

pembelajaran. Dengan demikian guru 

tidak lagi berperan sebagai sumber 

belajar, akan tetapi berperan sebagai 

orang yang membimbing dan 

memfasilitasi agar siswa mau dan 

mampu belajar (Ngalimun, 2016: 31). 

Untuk itu perlu sumber belajar dan 

media pembelajaran yang dirasa dapat 

membantu siswa maupun guru dalam 

proses pembelajaran salah satunya 

adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Sumber belajar adalah rujukan 

objek dan bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran (Majid: 
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2005). Salah satu sumber belajar 

tersebut adalah Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang merupakan salah satu 

media pembelajaran yang biasa 

digunakan siswa dalam melaksanakan 

kegiatan, baik yang bersifat 

perorangan maupun kelompok. 

Prastowo (2011: 204) mengatakan 

Lembar Kegiatan Siswa merupakan 

lembaran-lembaran tugas dan langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas yang harus dikerjakan siswa 

dalam pokok kajian tertentu. Dengan 

adanya LKS, guru dan siswa dapat 

saling berinteraksi dalam 

pembelajaran sehingga akan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam 

belajar sekaligus juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran yang tepat bagi siswa 

karena LKS membantu siswa untuk 

menambah informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis. LKS 

dimaksudkan untuk memicu dan 

membantu siswa melakukan kegiatan 

belajar dalam rangka menguasai suatu 

pemahaman, ketrampilan dan/atau 

sikap (Majid, 2013: 371). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan LKS 

efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa karena menyebabkan 

siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Beberapa kenyataan menunjukkan 

LKS yang telah dimiliki siswa selama 

ini belum memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan pengetahuannya. 

LKS yang ditemukan berisi tentang 

rangkuman materi disertai dengan 

soal-soal terutama pilihan ganda. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, ternyata tidak semua siswa 

mau mengerjakan LKS, penyebabnya 

karena LKS yang saat ini beredar 

disekolah kebanyakan kurang 

dinikmati oleh siswa baik itu dari segi 

materi ataupun tampilannya. Isi LKS 

masih ditekankan pada penjelasan 

(defenisi) dari sebuah konsep, 

kemudian diikuti dengan contoh soal 

dan sejumlah soal-soal latihan. Selain 

itu, LKS selama ini masih menyajikan 

materi yang padat sehingga tidak 

mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikirnya. Dilihat dari segi 

penyajian kurang menarik sebab 

gambar pada LKS tidak berwarna 

sehingga menyebabkan siswa malas 

untuk membacanya. Oleh karena itu, 

guru perlu menggunakan LKS dan 
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metode yang dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

Salah satu metode yang dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif 

yaitu Predict-Observe-Explain (POE). 

Menurut White dan Gunstone (dalam 

Warsono, 2013: 93) bahwa metode 

pembelajaran POE merupakan suatu 

metode yang efisien untuk 

menciptakan diskusi para siswa 

mengenai konsep ilmu pengetahuan. 

Tahapan pembelajaran POE terdiri 

atas tiga bagian, pertama predict, 

kemudian observe, dan yang terakhir 

adalah explain. Metode ini dapat 

digunakan untuk mengeksplor 

pengetahuan konsepsi siswa dan 

memotivasi siswa untuk melakukan 

kegiatan investigasi. Selain itu dalam 

kegiatan pembelajaran, metode POE 

efektif digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap Ilmu 

Pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa metode POE dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep suatu 

pembelajaran, meningkatkan keaktifan 

dan kreativitas siswa  sehingga metode 

POE dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Selain itu penggunaan LKS 

berbasis POE dapat digunakan untuk 

menemukan ide dan mengeksplor 

pengetahuan siswa sekaligus memicu 

siswa dalam melakukan investigasi. 

Hal ini membuat siswa akan lebih 

aktif dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas. Selain itu, keunggulan 

LKS berbasis POE dapat digunakan 

sebagai bahan ajar menarik yang dapat 

membantu siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berfikir 

kritis. Oleh karena itu pengembangan 

LKS bebasis POE ini diperlukan untuk 

keefktifan belajar siswa. Dengan 

menggunakan LKS yang berbasis 

POE, siswa dibimbing untuk 

memprediksikan dahulu, selanjutnya 

melakukan observasi dan ahirnya 

siswa akan menjelaskan benar atau 

salah prediksi awal yang telah diambil 

atau dibuat. Jadi, selain meningkatkan 

daya berpikir kritis, penggunaan LKS 

berbasis POE juga dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa. 

Selain menggunakan metode yang 

tepat, salah satu upaya yang dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

ada pada materi IPA tentang 

perubahan wujud benda. Menurut 

Agustiana dan Tika (2013:66) 
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perubahan sifat adalah komposisi 

materi dapat berubah dari satu 

komposisi ke komposisi yang lain, 

atau dari suatu tingkat wujud ke 

tingkat wujud lainnya. Dengan 

demikian materi ini dapat mendorong 

siswa berperan aktif dan berpikir kritis 

dalam mengenali perubahan-

perubahan sifat pada benda sehingga 

siswa tidak hanya menguasi konsep-

konsep tetapi juga menemukan 

kemudian mengembangkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di SD Negeri Lirboyo 2 

menunjukkan bahwa belum ada LKS 

berbasis POE dan guru belum pernah 

membuat LKS berbasis POE. Selain 

itu, LKS yang ada di SD Negeri 

Lirboyo 2 berisi tentang materi dan 

soal sehingga membuat siswa kurang 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

LKS juga tidak menyediakan ruang 

yang cukup untuk siswa menulis 

jawaban. Pemanfaatan LKS yang 

sudah dimiliki oleh masing – masing 

siswa juga masih kurang maksimal 

sebab LKS tersebut hanya digunakan 

sebagai sarana tugas dan untuk 

remidial saja.  

Berdasarkan masalah di atas, 

maka timbul keinginan peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Berbasis Predict-Observe-Explain 

(POE) pada materi perubahan wujud 

benda kelas IV Sekolah Dasar”. 

Diharapkan LKS yang dikembangkan 

dapat menambah pemahaman siswa 

terhadap materi perubahan wujud 

benda serta meningkatkan aktifitas 

belajar siswa dan bagi guru dapat 

menambah daftar metode 

pembelajaran yang membuat siswa 

lebih mudah dan paham dalam 

menerima materi pembelajaran. 

 

II. METODE 

Model yang digunakan dalam 

penelitian ini  mengacu pada desain 

model pengembangan Borg dan Gall 

(dalam Setyosari, 2015: 292-294) 

yaitu : (1) penelitian dan pengumpulan 

informasi awal, dimana peneliti 

mengembangkan LKS berdasarkan 

hasil observasi di SDN Lirboyo 2 

terkait rendahnya hasil belajar siswa 

yang disebabkan oleh LKS yang telah 

dimiliki siswa selama ini belum 

memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan pengetahuannya; (2) 

perencanaan, disini peneliti 

merencanakan pengembangan LKS 

dari menentukan judul LKS, penyajian 
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isi, pemilihan desain dimana dapat 

mendorong kemampuan siswa untuk 

berpikir dan dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan; (3) pengembangan 

produk, dimana peneliti menentukan 

judul LKS, menyusun pengantar 

pembelajaran, menentukan standar isi 

dan membuat desain LKS berbasis 

POE, kemudian melakukan validasi; 

(4) uji coba produk awal, dimana 

peneliti menggunakan 10 siswa; (5) 

revisi produk; (6) uji coba lapangan 

yang menggunakan siswa dengan 

jumlah 15 siswa; (7) revisi produk; (8) 

uji coba produk akhir menggunakan 

siswa sebanyak 25 siswa; (9) revisi 

produk akhir; (10) implementasi. 

Lokasi penelitian dilakukan di SDN 

Lirboyo 2 Kota Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018 dengan subjek penelitian 

siswa kelas IV dengan jumlah 25 

siswa dari SD Negeri Lirboyo 2 dan 4 

Kota Kediri.  

Teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini 

berupa lembar validasi ahli, angket 

respon siswa dan hasil evaluasi. Data 

yang diperoleh berupa data dari aspek 

kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan. Kevalidan diperoleh dari 

hasil validasi ahli materi dan ahli 

desain, kepraktisan diperoleh dari hasil 

angket guru dan siswa, sedangkan, 

keefektifan diperoleh dari hasil 

evaluasi siswa. 

Jenis data yang diperoleh pada 

penilitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif berupa 

kritik dan saran validator serta respon 

siswa. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari hasil validasi ahli dan 

hasil angket siswa. 

Dalam penelitian dan 

pengembangan perlu memperhatikan 

kriteria kualitas. Menurut Nieveen 

(1997: 125) mengungkapkan suatu 

perangkat pendukung pembelajaran 

dikatakan memiliki kualitas yang 

tinggi jika mencakup karakteristik 

kevaliditasan (validity), kepraktisan 

(practicality), dan keefektifan 

(effectiveness). Oleh sebab itu, teknik 

analisis data pada penelitian ini terdiri 

atas tiga aspek yaitu kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan.  

A. Kevalidan  

    
  

 
        

Keterangan : 

Vp  = Persentase kevalidan 

Σx  = Jumlah Skor perolehan 

n  = Skor maksimum  
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Tabel 3.5 Kriterian Kevalidan 

Yamasari (2010:2) 

LKS dikatakan valid apabila 

telah mencapai 68% dari validasi 

yang dilakukan. 

B. Kepraktisan 

   
  

 
      

Keterangan : 

Pr  = Persentase Kepraktisan 

N  = Jumlah Skor Perolehan 

n  = Skor Maksimum 

Tabel 3.5 Kriterian Kepraktisan 

Persentase (%) Kriteria 

         Dapat digunakan tanpa 

revisi 

        Dapat digunakan dengan 

sedikit revisi 

        Dapat digunakan dengan 

banyak revisi 

       Tidak dapat digunakan 

Yamasari (2010: 2) 

LKS dikatakan praktis 

apabila telah mencapai 75% dari 

validasi yang dilakukan. 

Sedangkan untuk menghitung 

angket respon siswa, maka 

digunakan rumus sebagai berikut 

                        
 

 
      

Keterangan: 

A = Banyaknya siswa yang 

menjawab “ya” atau “tidak” 

N = Jumlah responden 

Data analisis responden siswa 

diatas, dapat dikatakan positif 

terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan LKS IPA apabila 

persentase jawaban siswa pada 

setiap aspek pertanyaan      

C. Keefektifan 

   
  

  
      

Keterangan :  

X : Persentase Jumlah ketuntasan 

Siswa 

Pa : Banyak siswa yang tuntas 

Pb: Banyak siswa yang mengikuti 

tes 

Tabel 3.7 Kriteria Keefektifan 

Persentase (%) Kriteria 

     Sangat Baik 

        Baik 

        Cukup 

        Kurang 

     Sangan Kurang 

LKS dikatakan efektif apabila 

telah mencapai 75% dari validasi 

yang dilakukan. 

Selain itu, Uji t juga digunakan 

untuk mngetahui bahwa LKS yang 

dikembangkan memiliki pengaruh atau 

tidak 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil dari LKS berbasis POE 

setelah divalidasi oleh ahli antara lain 

 

 

Persentase (%) Kriteria 

75 ≤ P ≤ 100 Sangat Valid 

50 ≤ P < 75 Valid 

25 ≤ P < 50 Cukup Valid  

1 ≤ P < 25 Tidak Valid  

NURUL MAHANANI ǀ 13.1.01.10.0138 simki.unpkediri.ac.id 
FKIP-PGSD ǀǀ  8 ǀǀ 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 07 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 
 

 

 

 
 

A. Validasi Ahli Materi 

Validator ahli materi adalah 

Dra. Budi Utami, M.Pd. yang 

dilakukan tanggal 25 Maret 2017 

di ruang Kepala Program Studi 

Biologi UN PGRI Kediri.  

Berdasarkan hasil validasi 

dapat diketahui bahwa total skor 

yang didapat adalah 80 dengan 

persentase 100%. Berdasarkan 

tabel penilaian tingkat kevalidan, 

LKS dinyatakan valid apabila 

telah mencapai 68% dari validasi 

yang dilakukan, maka LKS yang 

dikembangkan dikategorikan 

sangat valid. 

Berikut revisi dari ahli materi. 

No 
Komentar 

dan saran 
Tindak Lanjut 

1. Perbaiki kata-

kata yang 

digunakan agar 

mudah 

dipahami 

Memperbaiki 

bahasa yang 

digunakan agar 

mudah 

dipahami siswa 

2. Sesuaikan 

contoh yang 

digunakan 

dalam materi  

di perangkat 

pembelajaran 

Memperbaiki 

contoh-contoh 

yang digunakan 

dalam materi 

 

B. Validasi Ahli Desain 

Validator ahli desain yaitu 

Bapak Dhian Dwi Nur Wenda, 

S.Pd. pada tanggal 29 Maret 2017 

di Perpustakaan Pusat UN PGRI 

Kediri.  

Berdasarkan hasil validasi 

dapat diketahui bahwa total skor 

yang didapat adalah 61 dengan 

persentase 76,25%. Berdasarkan 

tabel penilaian tingkat kevalidan 

LKS, dinyatakan valid apabila 

telah mencapai 68% dari validasi 

yang dilakukan, maka LKS yang 

dikembangkan dikategorikan 

valid. 

Berikut revisi dari ahli desain. 

No 
Komentar 

dan saran 
Tindak Lanjut 

1. Perbaiki 

Layout agar 

lebih menarik 

Layout 

diperbaiki agar 

lebih menarik  

2. Sesuaikan 

bahasa yang 

digunakan agar 

mudah 

dipahami oleh 

siswa 

Memperbaiki 

setiap bahasa 

yang digunakan 

agar mudah 

dimengerti 

siswa 

 

C. Validasi Ahli Praktisi 

Validator Bapak Samuri, S.Pd 

dan Ibu Sri Hartatik, S.Pd.SD 

selaku guru kelas 4. Selain itu, 

berdasarkan hasil validasi dapat 

diketahui bahwa total skor yang 

diperoleh adalah 139 dengan 

persentase 86,87%. Berdasarkan 

tabel penilaian tingkat kevalidan 

LKS, dapat dikatakan valid 

apabila telah mencapai 68% dari 

validasi yang dilakukan, maka 
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LKS yang dikembangkan 

dikategorikan sangat valid. 

Berikut revisi dari ahli praktisi. 

No 
Komentar dan 

saran 

Tindak 

Lanjut 

1. Secara keseluruhan 

bagus, namun 

perlu sedikit 

perbaikan warna 

pada desain cover 

Cover 

diperbaiki 

agar lebih 

menarik  

2. Perbaiki kata pada 

segi kebahasaan 

agar lebih mudah 

dipahami 

Memperbaiki 

setiap bahasa 

yang 

digunakan 

agar mudah 

dimengerti 

siswa 

 

D. Hasil Evaluasi 

1. Skala Kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan 

oleh 10 siswa kelas IV sebagai 

sampel. 

Tabel 4.7 Hasil Nilai Siswa Kelas Uji 

Coba Skala Kecil 

Jenis 

Penilaian 

Hasil Penilaian 

Keefektifan 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Pre-Test 4 6 40% 

Post-Test 9 1 90% 

Total 130% 

Keefektifan Pembelajaran 65% 

Berdasarkan tabel 4.7 

menunjukkan bahwa nilai pre-

test  kelas IV yang belum tuntas 

sebanyak 6 siswa dan yang 

tuntas sebanyak 4 siswa. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat keefektifan LKS, 

dinyatakan efektif jika LKS pada 

rentang        . Sehingga 

persentase keefektifan 

dikategorikan kurang dengan 

persentase 60%. Sedangkan dari 

nilai post-test, siswa yang belum 

tuntas sebanyak 1 siswa dan 

yang tuntas sebanyak 9 siswa. 

Sehingga persentase keefektifan 

dikategorikan sangat baik 

dengan persentase 90%. Selain 

itu pada Uji t, diketahui bahwa 

LKS yang dikembangkan 

memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

2. Skala Sedang 

Uji coba skala sedang 

dilakukan oleh 15 siswa kelas 

IV sebagai sampel. 

Tabel 4.12 Hasil Nilai Siswa Kelas Uji 

Coba Skala Sedang 

Jenis 

Penilaian 

Hasil Penilaian 

Keefektifan 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Pre-Test 9 6 60% 

Post-Test 13 2 86,7 % 

Total 146,7% 

Keefektifan Pembelajaran 73,35% 

Berdasarkan tabel 4.12 

menunjukkan bahwa nilai pre-

test  kelas IV yang belum tuntas 

sebanyak 6 siswa dan yang 

tuntas sebanyak 9 siswa. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat keefektifan LKS, 
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dinyatakan efektif jika LKS pada 

rentang        . Sehingga 

persentase keefektifan 

dikategorikan cukup efektif 

dengan persentase 60%. 

Sedangkan pada nilai post-tes, 

siswa yang belum tuntas 

sebanyak 2 siswa dan yang 

tuntas sebanyak 13 siswa. 

Sehingga persentase keefektifan 

dikategorikan sangat baik 

dengan peresentase 86,7%. 

Selain itu pada Uji t, diketahui 

bahwa LKS yang dikembangkan 

memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

3. Skala Luas 

Uji coba skala luas dilakukan 

oleh 25 siswa kelas IV sebagai 

sampel 

Tabel 4.17 Hasil Nilai Siswa Kelas Uji 

Coba Skala Luas 

Jenis 

Penilaian 

Hasil Penilaian 

Keefektifan 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

Pre-Test 14 11 56% 

Post-Test 18 7 72% 

Total 128% 

Keefektifan Pembelajaran 64% 

Berdasarkan tabel 4.17 

menunjukkan bahwa nilai pre-

test  kelas IV yang belum tuntas 

sebanyak 11 siswa, dan yang 

tuntas sebanyak 14 siswa. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat keefektifan LKS, LKS 

dinyatakan efektif pada rentang 

       . Sehingga 

persentase keefektifan 

dikategorikan cukup efektif 

dengan persentase 56%. 

Sedangkan pada nilai post-test, 

siswa yang belum tuntas 

sebanyak 7 siswa dan yang 

tuntas sebanyak 18 siswa. 

Sehingga persentase keefektifan 

dikategorikan baik dengan 

persentase 72%. Selain itu pada 

Uji t, diketahui bahwa LKS yang 

dikembangkan memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

E. Hasil Angket Respon Siswa 

1. Skala Kecil 

Berdasarkan hasil angket 

respon siswa terhadap LKS 

yang dikembangkan 

mendapatkan jumlah 189 

dengan persentase 94,5%. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat kepraktisan LKS 

berbasis POE pada materi 

perubahan wujud benda 

dikategorikan praktis ( dapat 

digunakan tanpa revisi). 

2. Skala Sedang 
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Berdasarkan hasil angket  

respon siswa terhadap LKS 

yang dikembangkan 

memperoleh skor 293 dengan 

persentase 97,7%. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat kepraktisan LKS 

berbasis POE pada materi 

perubahan wujud benda 

dikategorikan praktis ( dapat 

digunakan tanpa revisi). 

3. Skala Luas 

Berdasarkan hasil angket 

respon siswa terhadap LKS 

yang dikembangkan 

memperoleh skor 442 dengan 

persentase 88,4%. 

Berdasarkan tabel penilaian 

tingkat kepraktisan LKS 

berbasis POE pada materi 

perubahan wujud benda 

dikategorikan praktis ( dapat 

digunakan tanpa revisi). 

Berdasarkan paparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa LKS yang 

dikembangkan dapat membantu siswa 

untuk belajar mandiri serta membantu 

guru dalam proses pembelajaran. 

sedangkan dari hasil penelitian 

pengembangan Lembar Kerja Siswa 

berbasis Predict-Observe-Explain 

pada materi perubahan wujud benda 

kelas IV dapat meningkatan hasil 

belajar siswa yang dapat dilihat dari 

nilai sebelum dan sesudah 

menggunakan LKS yang 

dikembangkan. Selain itu, dilihat dari 

segi kualitas LKS berbasis POE pada 

materi perubahan wujud benda sudah 

memenuhi kriteria kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan. 
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