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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Menghasilkan produk Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) menggunakan pendekatan saintifik mata pelajaran PKn 
untuk kelas IV SD/MI (2) Mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD 
menggunakan pendekatan saintifik mata pelajaran PKn untuk kelas IV SD/MI. 

  
       Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) berdasarkan 
modifikasi yang dikembangkan oleh Sugiyono. Adapun tahapan-tahapan dalam 
penelitian ini dilakukan dari tahap 1 hingga tahap 7 yaitu potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi desain produk, uji coba 
produk, revisi produk. Validasi produk dilakukan 6 dosen ahli dan 3 tenaga pendidik 
dari SD Negeri 2 Sukarame.Validasi dilakukan 2 tahap oleh ahli materi, ahli media 
dan ahli bahasa, kemudian diberikan angket respon untuk direspon oleh peserta didik 
kelas IV SD Negeri 2 Sukarame dan MI Negeri 10 Bandar Lampung dalam uji coba 
produk LKPD. 
 
       Hasil validasi ahli materi pada aspek kualitas isi memperoleh rata-rata skor 3,83 
dengan kriteria sangat baik, pada aspek ketepatan cakupan memperoleh rata-rata skor 
3,44 dengan kriteria sangat baik, aspek pendekatan saintifik memperoleh rata-rata 
skor 3,83 dengan kriteria baik.Validasi ahli media pada aspek ukuran LKPD 
memperoleh rata-rata skor 3,83 dengan kriteria sangat baik, aspek desain cover 
LKPD memperoleh rata-rata skor 3,56 dengan kriteria sangat baik dan pada aspek 
desain isi LKPD memperoleh rata-rata skor 3,58 dengan kriteria sangat baik. Validasi 
ahli bahasa pada aspek bahasa atau kebahasaan memperoleh skor rata-rata 3,5 dengan 
kriteria sangat baik dan pada aspek ketepatan kata dan kalimat memperoleh rata-rata 
skor 3,39 dengan kriteria sangat baik. Pada uji coba terbatas peserta didik kelas IV 
pada uji kemenarikan memperoleh rata-rata skor sebesar 3,33 dengan kriteria sangat 
menarik dan respon pendidik dengan skor 3,5 dengan kriteria sangat menarik. Dapat 
disimpulkan bahwa LKPD PKn berbasis saintifik mata pelajaran PKn kelas IV yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar. 
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