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Abstrack: This research aims to develop LKPD IPA based on a 5-phase learning cycle as teaching 

material in learning science grade V elementary school. This research was conducted on students who 

were registered as students in the 2019/2020 Academic Year. This research was conducted from August 

to October 2019. The research method used in this study is a quantitative method. The study was 

conducted with 64 elementary school students in Ciputat District, while the data collection technique 

was carried out by distributing questionnaires, which were then processed using Excell 2016. The 

results of the study are as follows. (1) Preliminary study phase shows that LKPD available in the field 

do not meet the needs of teachers and students in learning science in grade V elementary school so it 

needs to be developed for effective learning. (2) Development begins with preparing LKPD prototypes 

followed by expert validation of LKPD prototypes which states that LKPD prototypes meet good 

quality, with a didactic score of 3.42, construction score of 3.21, and a technical score of 3.50 so that it 

can be tested with revision. (3) The results of the improvement of the LKPD prototype were tested in a 

limited and extensive manner in three primary schools with the result that LKPD fulfilled the 

requirements for the preparation of LKPD in accordance with the views of experts and users so that it 

was suitable for use. 

 

Keyword: Development of LKPD, 5 phaselearning cycle 

Abstrak: Peneltian ini bertujuan untuk pengembangan LKPD IPA berbasis learning cycle 5 fase 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPA kelas V SD. Penelitian ini dilakukan pada siswa yang 

terdaftar sebagai siswa pada Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 

sampai dengan Oktober 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan terhadap 64 siswa SDN Kecamatan Ciputat, sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan 

Excell 2016. Hasil penelitian adalah sebagai berikut.  (1) Tahap studi pendahuluan menunjukkan bahwa 

LKPD yang tersedia di lapangan belum memenuhi kebutuhan guru dan siswa dalam pembelajaran IPA 

di kelas V SD sehingga perlu dikembangkan untuk pembelajaran yang efektif. (2) Pengembangan 

dimulai dengan menyusun prototipe LKPD dilanjutkan dengan validasi ahli terhadap prototipe LKPD 

yang menyatakan bahwa prototipe LKPD memenuhi kualitas baik, dengan skor didaktik sebesar 3,42, 

skor konstruksi sebesar 3,21, dan skor teknis sebesar 3,50 sehingga dapat diujicobakan dengan revisi. 

(3) Hasil perbaikan prototipe LKPD diujicobakan secara terbatas dan luas di tiga sekolah dasar dengan 

hasil yaitu LKPD memenuhi syarat-syarat penyusunan LKPD sesuai dengan pandangan para pakar dan 

pengguna sehingga layak untuk digunakan. 

 

Kata Kunci: Pengembangan LKPD, learning cycle 5 fase  

   

Dinamika Sekolah Dasar   
P-ISSN xxxxx  E-ISSN xxxxx  

DOI: doi.org/10.21009/DSD.XXX. 

mailto:yettyauliaty@yahoo.com
mailto:nina.1968.nurhasanah@gmail.com


Dinamika Sekolah Dasar     P-ISSN xxxxxx  E-ISSN xxxxxx 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran dengan model Learning Cycle 

5 Fase pada dasarnya menekankan keaktifan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

atau biasa disebut Student Center. Model ini 

juga mengutamakan keutamaan proses dalam 

pemahaman konsep dan kegiatan pelajaran 

yang meliputi kegiatan mengobservasi, 

merumuskan pertanyaaan yang relevan dan 

membangun konsep baru berdasarkan 

pengetahuan dan pemahaman yang ia dapat 

melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan ilmiah anak, sehingga dengan 

model Learning Cycle 5 Fase pembelajaran 

dapat dilakukan secara maksimal dan 

mendorong siswa lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran dapat dilakukan secara 

maksimal  tidak hanya melalui model 

pembelajaran Learning Cycle 5 Fase saja, 

tetapi perlu adanya bahan ajar yang 

mendukung proses pembelajaran, karena 

bahan ajar merupakan salah satu sarana guna 

membantu memahamkan siswa dalam 

pembelajaran. Bahan ajar yang dapat 

mendukung proses pembelajaran IPA adalah 

bahan ajar dengan model Leraning Cycle 5 

Fase, yang berupa Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) IPA untuk siswa kelas V 

SD/MI. Melalui model Learning Cycle 5 Fase 

ini, akan membawa dampak perkembangan 

mental positif siswa, serta  siswa mempunyai 

kesempatan yang luas untuk membangun 

konsep sesuai dengan pengalaman yang telah 

ia peroleh melalui kegiatan pembelajaran. 

Selain itu siswa akan lebih bertanggung jawab 

dan memiliki kemandirian dalam dirinya. 

Siswa lebih bebas melakukan kegiatan 

pembelajaran namun tetap terstruktur sesuai 

dengan tahapan yang terdapat pada model 

Learning Cycle 5 Fase. 

Fakta di lapangan berdasarkan dari hasil 

wawancara guru kelas V, anak usia SD/MI 

dalam pembelajaran IPA khususnya perlu 

adanya model yang nantinya akan 

mengarahkan siswa untuk mengetahui 

berdasarkan fakta apa yang ia pelajari dan 

mengarahklan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. Ketika hanya mempelajari 

buku saja siswa masih berfikir abstrak. 

Namun ketika ada serangkaian proses 

pembelajaran yang mengarahkan siswa 

mempelajari sesuai dengan kehidupan sehari-

hari, siswa akan lebih memahami dan mereka 

dapat membentuk konsep baru sesuai 

pengetahuan yang ia peroleh melalui kegiatan 

pembelajarn tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian dan pengembangan 

tentang “Pengembangan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) dengan Model 

Learning Cycle 5 Fase Materi Alat Pernafasan 

Manusia untuk Peningkatan Hasil Belajar 
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Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 

Tangerang Selatan”.  

Rumusan masalah dalam penetilian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana desain 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

dengan model  Learning Cycle 5 Fase pada 

materi Alat Pernafasan Manusia kelas V SDN 

Tangerang Selatan?, (2) Bagaimana validitas 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

dengan model Learning Cycle 5 Fase materi 

Alat Pernafasan Manusia kelas V SDN 

Tangerang Selatan?, (3) Bagaimana 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan produk dan sesudah 

menggunakan produk Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) dengan model 

Learning Cycle 5 Fase materi Alat Pernafasan 

Manusia kelas V SDN Tangerang Selatan? 

Konsep Pengembangan Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) 

Seorang guru berkewajiban membuat 

dan menyediakan materi pembelajaran. 

Materi atau bahan ajar merupakan salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu 

siswa mencapai indikator-indikator yang 

telah ditetapkan dalam  standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Secara garis besar 

materi atau bahan ajar ini berisikan tentang 

pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotorik) dan sikap (afektif) yang harus 

dipelajari dan dikuasai siswa sebagai subyek 

didik (Haryati, 2007:10). 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu 

guru/instructor dalam melaksanakan kegiatan  

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. Dengan bahan ajar memungkinkan 

siswa dapat mempelajari suatu kompetensi 

atau kompetensi dasar secara runtut dan 

sistematis sehingga secra akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu.Bahan ajar merupakan informasi, alat 

dan teks yang diperlukan guru/instructor 

untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru/instructor dalam 

melaksanankan kegiatan belajar mengajar di 

kelas (Majid, 2012:173). 

Konsep Model Learning Cycle 5 Fase 

Belajar bermakna terjadi melalui 

refleksi, resolusi konflik kognitif, dialog, 

penelitian, pengujian hipotesis, pengambilan 

keputusan, yang semuanya ditujukan untuk 

memperbaharui tingkat pemikiran individu 

sehingga menjadi semakin sempurna. Dengan 

demikian ada upaya optimalisasi pengalaman 

belajar siswa melalui penerapan model siklus 

belajar. Model learning cycle pertama kali 

dikembangkan oleh Robert Karplus dari 

Universitas California, Barkley tahun 1970-

an. Karplus mengidentifikasi adanya tiga fase 

yang digunakan dalam model pembelajaran 

ini yaitu preliminary exploration, invention, 
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dan discovery. Berkaitan dengan tiga fase 

dalam learning cycle, Charles Barman dan 

Marvin Tolman menggunakan istilah 

exploration, concept introduction, dan 

concept application.  

Walaupun disebutkan dengan istilah 

yang berbeda, namun pada dasarnya 

mempunyai makna yang sama. Bahkan, 

model siklus belajar yang terdiri dari tiga fase 

tersebut selanjutnya dikembangkan dan 

diperinci kembali sehingga muncullah model 

learning cycle lima fase (5E) yang meliputi: 

engagement, exploration, explanation, 

elaboration/extension, dan evaluation 

(Taufiq, 2012).  

Dalam Fajaroh kelima tahap learning 

cycle 5E tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Engagement (mengajak), yaitu fase yang 

bertujuan mempersiapkan diri siswa agar 

terkondisi dalam menempuh fase 

berikutnya dengan jalan mengeksplorasi 

pengetahuan awal dan ide-ide mereka, 

serta untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya miskonsepsi pada 

pembelajaran sebelumnya. Dalam fase 

engagement ini minat dan keingintahuan 

siswa tentang topik yang akan dipelajari 

berusaha dibangkitkan. Siswa juga diajak 

membuat prediksi-prediksi tentang 

fenomena yang akan dipelajari dan 

dibuktikan dalam tahap eksplorasi.  

b. Exploration (menyelidiki), pada fase ini 

siswa diberi kesempatan untuk 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok 

kecil tanpa pengajaran langsung dari guru 

untuk menguji prediksi, melakukan dan 

mencatat pengamatan serta ide-ide 

melalui kegiatan-kegiatan seperti 

praktikum dan telaah literatur.  

c. Explanation (menjelaskan), dalam fase ini 

guru mendorong siswa untuk menjelaskan 

konsep dengan kalimat mereka sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi dari 

penjelasan mereka, dan mengarahkan 

kegiatan diskusi. Pada tahap ini siswa 

menemukan istilah-istilah dari konsep 

yang dipelajari.  

d. Elaboration/Extention (memperluas), 

yaitu siswaa menerapkan konsep dan 

keterampilan dalam situasi baru melalui 

kegiatan-kegiatan seperti praktikum 

lanjutan dan problem solving.  

e. Evaluation (evaluasi), dilakukan evaluasi 

terhadap efektifitas fase-fase sebelumnya 

dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, 

pemahaman konsep atau kompetensi 

siswa melalui problem solving dalam 

konteks baru yang kadang-kadang 

mendorong siswa melakukan investigasi 

lebih lanjut.  

Konsep Hasil Belajar 

Pengertian hasil menunjuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya  suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional. Hasil 

adalah perolehan yang didapatkan karena 
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adanya kegiatan mengubah. Hasil belajar 

perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksdukan 

sebagai cermin untuk melihat kembali pakah 

tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan 

apakah proses belajar mengajar telah 

berlangsung efektif untuk memperoleh hasil 

belajar (Purwanto, 2009:47). 

Indikator Hasil Belajar 

a. Ketercapaian daya serap terhadap bahan 

pembelajaran yang diajarkan baik secara 

individual maupun kelompok. 

Pengukuran ketercapaian daya serap ini 

biasanya dilakukan dengan penetapan 

Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal 

(KKM.  

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan 

pembelajaran telah dicapai oleh siswa, 

baik secara individual maupun kelompok.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang berorientasi pada produk 

dalam bidang pendidikan. Menurut Nana 

Syaodih Sukmadinata (2007:164) 

menyatakan Penelitian Pengembangan atau 

Research and Development (R&D), adalah 

sebuah strategi atau metode penelitian yang 

cukup ampuh dalam untuk memperbaiki 

praktik. Sedangkan menurut Borg & Gall 

(1983) dalam Setyosari (2010:194) penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. 

Tujuan penelitian pengembangan adalah 

ingin menilai perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dengan 

demikian penelitian pengembangan 

merupakan salah satu bentuk penelitian yang 

terkait dengan peningkatan kualitas 

pendidikan, baik dari segi proses maupun 

hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang akan bertujuan untuk 

mengembangkan sebuah produk yang 

dilakukakan peneliti tentang Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) IPA dengan 

model Learning Cycle 5 Fase materi Alat 

Pernafasan Manusia pada siswa kelas V SDN 

Ciputat Tangerang Selatan. 

Penelitian ini menggunakan model 

procedural yang bersifat deskriptif. Model ini 

menggariskan langkah-langkah umum yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk, 

bahan material atau rancangan sebagaimana 

suatu siklus penelitian dan pengembangan 

menurut Borg and Gall (Setyosari, 2015:291). 

Penelitian pengembangan menurut Borg & 

Gall adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu 

langkah-langkah secara siklus (Setyosari, 

2015:276). Pada model Borg & Gall terdapat 

10 langkah penelitian dan pengembangan. 

Adapun langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan pada model Borg & Gall 

adalah sebagai berikut: (1) penelitian dan 

pengumpulan informasi awal; (2) 
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perencanaan; (3) pengembangan format 

produk awal; (4) uji coba produk; (5) revisi 

produk; (6) uji coba lapangan; (7) revisi 

produk; (8) uji lapangan; (9) revisi produk 

akhir; (10) desimilasi dan implementasi. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap 

pendahuluan dapat diketahui bahwa LKPD 

yang tersedia belum memenuhi kebutuhan 

guru dan siswa. LKPD yang tersedia belum 

menyediakan ruang yang cukup untuk 

mengekspresikan diri siswa melalui menulis 

jawaban dan atau menggambar. Penggunaan 

gambar yang masih sedikit dan penggunaan 

huruf yang kurang menarik menyebabkan 

LKPD menjadi bahan bacaan yang 

membosankan. 

Penyajian informasi berupa 

materi/konsep di dalam LKPD yang tersedia 

belum seimbang dengan kegiatan-kegiatan 

yang menugaskan siswa untuk melakukan 

percobaan-percobaan yang dapat 

membantunya menguasai kompetensi-

kompetensi yang sudah ditentutukan. Selain 

itu, LKPD belum baik dalam menggunakan  

bahasa yang tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti siswa. Hal ini sejalan dengan 

Majid (2015: 374) yang menyatakan bahwa 

salah satu kekurangan LKPD yang tersedia 

yaitu penggunaan kalimat yang digunakan 

dalam langkah kerja masih kuran terstruktur 

sehingga mengakibatkan siswa kurang 

memahaminya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

seluruh guru kelas V diperoleh informasi 

sebagai berikut. Pertama, semua guru hingga 

saat ini masih menggunakan pembelajaran 

sesuai KTSP dan sudah memiliki buku 

pegangan sesuai dengan kurikulum yang 

dirujuk. Kedua, LKPD memiliki peranan 

penting dalam pembelajaran. LKPD dapat 

menjadi alat untuk meningkatkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA. Temuan ini 

sesuai dengan manfaat LKPD menurut Majid 

(2015: 371) yang mengungkapkan bahwa 

penggunaan LKPD dapat membantu 

mengarahkan pembelajaran sehingga lebih 

efektif dan efisien. 

Ketiga, penggunaan LKPD dipandang 

belum maksimal karena kondisi LKPD yang 

tersedia saat ini belum memenuhi kebutuhan 

guru dan siswa. Keempat, semua guru 

menginginkan bahan ajar berupa LKPD yang 

dapat melatih siswa untuk mengembangkan 

kom- petensinya dalam pembelajaran IPA. 

LKPD harus menekankan pada proses 

menemukan informasi melalui kegiatan 

siswa, bukan hanya menyajikan informasi 

saja. Selain itu, LKPD harus memuat 

kegiatan-kegiatan siswa yang tidak hanya 

bersifat akademik saja, melainkan pada 

pengembangan kemampuan berkomunikasi 

dan bekerjasama. Ketiadaan petunjuk 

kegiatan percobaan siswa yang semestinya 

ada pada LKPD menyebabkan guru masih 

kesulitan untuk mengajak siswa melakukan 
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percobaan sehingga guru sangat memerlukan 

bahan ajar berupa LKPD yang memiliki 

petunjuk kegiatan percobaan yang lengkap 

dan mudah dipahami. 

Siswa dan guru menggunakan bahan ajar 

berupa buku ajar IPA dan LKPD. Siswa 

memandang perlu adanya pengembangan 

pada LKPD IPA dengan alasan, yaitu LKPD 

memudahkan siswa untuk menguasai konsep 

alat pernafasan manusia, siswa mendapatkan 

ruang yang cukup untuk mengekspresikan 

diri melalui kegiatan menulis dan atau 

menggambar, dan aktivitas yang dimuat di 

dalam LKPD dapat memperkuat materi yang 

diberikan. Selain itu, LKPD juga perlu 

mengembangkan jenis tulisan dan gambar-

gambar yang menarik dan relevan. 

Penyusunan prototipe LKPD IPA 

berbasis Model learning cycle 5 fase 

(engagement, exploration, explanation, 

elaboration, dan evaluation) pada materi alat 

pernafasan manusia untuk siswa kelas V di 

sekolah dasar mengacu pada tahap-tahap 

pembelajaran Learning Cycle 5 Fase, yaitu 

tahap engagement yaitu fase yang bertujuan 

mempersiapkan diri siswa agar terkondisi 

dalam menempuh fase berikutnya, tahap 

exploration (menyelidiki), pada fase ini siswa 

diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam 

kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran 

langsung dari guru untuk menguji prediksi, 

melakukan dan mencatat pengamatan serta 

ide-ide melalui kegiatan-kegiatan seperti 

praktikum dan telaah literatur, Explanation 

(menjelaskan), dalam fase ini guru 

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep 

dengan kalimat mereka sendiri, meminta 

bukti dan klarifikasi dari penjelasan mereka, 

dan mengarahkan kegiatan diskusi, 

Elaboration/Extention (memperluas), yaitu 

siswaa menerapkan konsep dan keterampilan 

dalam situasi baru melalui kegiatan-kegiatan 

seperti praktikum lanjutan dan problem 

solving dan tahap Evaluation (evaluasi), 

dilakukan evaluasi terhadap efektifitas fase-

fase sebelumnya dan juga evaluasi terhadap 

pengetahuan, pemahaman konsep atau 

kompetensi siswa melalui problem solving 

dalam konteks baru yang kadang-kadang 

mendorong siswa melakukan investigasi lebih 

lanjut. Penyusunan LKPD dilakukan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan 

siswa dengan berusaha memenuhi syarat-

syarat penyusunan LKPD berkualitas baik 

menurut Darmodjo dan Kaligis, 1991 

(Salirawati (2009: 2-3) yang terdiri atas syarat 

didaktik, konstruksi, dan teknik.   

Keberadaan LKPD yang inovatif dapat 

membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. Oleh karena itu, 

pengembangan LKPD ini telah mengikuti 

langkah-langkah penyusunan LKPD sesuai 

dengan Depdiknas (2008: 23-24) yang terdiri 

atas analisis kurikulum, menyusun peta 

kebutuhan LKPD, menentukan judul LKPD, 

dan penulisan LKPD. Adapun penulisan 
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LKPD memuat cover, lembar cakupan 

kompetensi, lembar pembuka, lembar 

kegiatan, arahan membuat dugaan sementara, 

arahan melakukan percobaan, arahan 

membuat kesimpulan dan penjelasan, dan 

penjelasan guruku yang selanjutnya 

dilakukan validasi desain oleh para pakar. 

Berdasarkan validasi desain oleh para 

pakar, ditemukan beberapa kekurangan 

produk awal LKPD sebagai berikut. (1) 

“Penjelasan Guruku” lebih baik diletakkan 

pada halaman tersendiri sebagai penjelasan 

jawaban atas setiap kegiatan siswa. (2) 

Perlunya penambahan parameter percobaan 

pada kegiatan 1 dan kegiatan 6. (3) Perlunya 

perbaikan pada petunjuk percobaan kegiatan 

4. (4) Penggunaan beberapa istilah diperbaiki 

agar lebih mudah dipahami oleh siswa kelas 

V SD. (5) Perlu ditambahkan dengan peta 

kompetensinya. Tim ahli menyatakan bahwa 

secara umum LKPD sudah layak dan 

memenuhi persyaratan didaktik, konstruksi, 

dan teknik sehingga merekomendasikan agar 

LKPD dapat diujicobakan dengan diperbaiki 

secara intensif agar dapat benar-benar 

bermanfaat untuk siswa dan guru dalam 

pembelajaran IPA kelas V SD. 

Uji coba LKPD terdiri atas ujicoba 

terbatas dengan desain penelitian One-Shot 

Case Study dan uji coba lebih luas dengan 

One Group Pretest-Posttest Design. Pada 

pelaksanaan uji coba terbatas, kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan apersepsi 

sesuai dengan RPP. Siswa selanjutnya 

berkelompok untuk melakukan percobaan. 

Secara berkelompok, siswa mendapatkan 

kesempatan untuk bekerjasama melakukan 

berbagai kegiatan di dalam LKPD 

menggunakan tiga langkah utama 

pembelajaran learning cycle 5 fase yaitu 

pembangkitan minat / mengajak 

(engagement), eksplorasi/menyelidiki 

(exploration), menjelaskan (explanation), 

memperluas (elaboration/extention), dan 

evaluasi (evaluation) sesuai dengan White 

dan Gunstone pada tahun 1992 (Liew, 

Treagust, David, 1998: 2) yang kemudian 

dilanjutkan dengan tes. 

Analisis data uji coba terbatas dilakukan 

untuk mengetahui kualitas prototype LKPD 

melalui analisis data angket dan data tes. 

Hasil angket penilaian LKPD yang diperoleh 

dari siswa menunjukkan bahwa prototipe 

LKPD telah layak untuk digunakan karena 

telah memenuhi seluruh syarat penyusunan 

LKPD dengan baik. Meskipun demikian, 

prototype LKPD masih perlu diperbaiki 

sesuai dengan masukan-masukan dari guru 

dan siswa yang didapatkan pada pelaksanaan 

uji coba terbatas. 

Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran yang muncul pada saat 

pelaksaanaan uji coba terbatas dengan 

menggunakan prototipe LKPD IPA berbasis 

Learning Cycle 5 Fase ternyata sesuai dengan 

penelitian Ayvaci (2013) yang menyatakan 
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bahwa pembelajaran Learning Cycle 5 fase 

merupakan pembelajaran yang efektif dan 

dapat memicu siswa untuk aktif terlibat dalam 

pembelajaran sains sehingga tidak diragukan 

jika rata-rata hasil belajar siswa yang 

menggunakan pembanding yang sudah 

ditetapkan, yaitu dengan skor 80,36. Fakta ini 

menguatkan bahwa prototype LKPD yang 

digunakan dalam uji coba terbatas ini 

memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan pada 

tahap uji coba lebih luas. 

Pelaksanaan uji coba lebih luas telah 

berjalan dengan baik. Guru dapat 

melaksanakan pembelajaran dengan lancar 

menggunakan prototipe LKPD. Pembelajaran 

yang baik dan efektif ini telah berperan dalam 

optimalisasi penggunaan prototipe LKPD 

sehingga dapat membantu siswa dalam 

mencapai kompetensi dengan diperjelas 

bahwa  ada perbedaan rata-rata hasil tes siswa 

yang signifikan sebelum dan sesudah 

menggunakan prototipe LKPD IPA berbasis 

learning cycle 5 fase. Hasil pelaksanaan uji 

coba lebih luas ini sejalan dengan hasil angket 

siswa yang menunjukkan bahwa prototipe 

LKPD telah memenuhi syarat penyusunan 

LKPD dengan kualitas sangat baik. 

Pelaksanaan Uji coba prototipe LKPD 

da-lam penelitian ini memberikan dampak 

positif terhadap kegiatan pembelajaran IPA di 

kelas V. Implementasi LKPD IPA sesuai 

dengan  sintaks learning cycle 5 fase 

menyebabkan siswa antusias dalam 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Hsu Tsai, dan Liang (2011) yang 

menyatakan bahwa gambaran siswa dapat 

dieksplorasi atau digali dengan baik pada 

tahap predict sehingga hasil belajar siswa 

tentunya dapat meningkat.   

Keterampilan siswa dalam melakukan  

eksperimen berkembang melalui pemberian 

pengalaman langsung (kegiatan percobaan) 

pada tahap observe yang didesain dengan baik 

di dalam LKPD. Temuan ini ternyata sesuai 

dengan hasil penelitian Syawaludin dan 

Rintayati (2016) yang menerapkan 

pembelajaran Learning Cycle 5 Fase untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa SD. Selain keterampilan bereksperimen 

siswa, tahap observe telah berperan dalam 

menumbuhkan sikap kerjasama yang baik 

antarsiswa. Pelaksanaan langkah explain pada 

tahap pengembangan model ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi. 

Dengan demikian, maka LKPD telah terbukti 

efektif dan layak untuk digunakan oleh 

pengguna LKPD. 

KESIMPULAN 

Dari pelaksanaan workshop ini, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Tahap studi pendahuluan menunjukkan 

bahwa LKPD yang tersedia di lapangan 

belum memenuhi kebutuhan guru dan 

siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V, 

meliputi: LKPD belum menekankan pada 
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proses penemuan informasi, LKPD masih 

bersisi kumpulan soal dan materi, dan 

penampilan LKPD belum menarik minat 

pembaca.  LKPD perlu dikembangkan 

agar memenuhi persyaratan penyusunan 

LKPD berbasis pada pembelajaran 

pembangkitan minat/mengajak 

(engagement), eksplorasi/menyelidiki 

(exploration), menjelaskan (explanation), 

memperluas (elaboration/extention), dan 

evaluasi (evaluation) (learning cycle 5 

fase) untuk pembelajaran IPA yang 

efektif. 

2. Pengembangan dimulai dengan 

menyusun prototipe LKPD dilanjutkan 

dengan validasi ahli terhadap prototipe 

LKPD yang menyatakan bahwa prototipe 

LKPD memenuhi kualitas baik, dengan 

skor didaktik sebesar 3,42, skor 

konstruksi sebesar 3,21, dan skor teknis 

sebesar 3,50 sehingga dapat diujicobakan 

dengan revisi. 

3. Penetapan prototype LKPD menjadi 

LKPD berbasis model learning cycle 5 

fase pada materi alat pernafasan manusia 

untuk siswa kelas V melalui uji coba 

terbatas dan uji coba lebih luas 

memperoleh hasil yaitu LKPD disusun 

sesuai dengan sintaks model 

pembelajaran learning cycle 5 fase. 

Selain itu, LKPD telah memenuhi seluruh 

persyaratan penyusunan LKPD, efektif, 

dan sesuai dengan pandangan para pakar 

dan pengguna sehingga layak untuk 

digunakan. 
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