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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian pengaruh konsentrasi ekstrak semanggi air (Marsilea crenata) 

pada penggunaan edible coating pati jagung terhadap kualitas tomat sebagai 

sumber belajar biologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

eksperimental yaitu eksperimen sungguhan (True Experimental Design). Menurut 

Sukmadiata (2011) dalam penelitian eksperimen murni pengujian variabel bebas 

dan terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, dimana subjek-subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut 

diambil secara acak (random). 

3.2 Rancangan Pernelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri atas 5 sampel dan 5 kali pengulangan. Berdasarkan 

permasalahannya, rancangan yang digunakan adalah Posttest-Only Control Group 

Design yang terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen (perlakuan) dan 

kelompok kontrol (tanpa perlakuan). Didalam penelitian ini terdapat lima 

kelompok eksperimen dan satu kelompk kontrol, dimana O1-O5 sebagai observasi. 

Semanggi air diberikan dalam lima perlakuan, perlakuan kontrol (sebagai P1); 

pemberian konsentrasi 5% (sebagai P2); 10% (sebagai P3); 15% (sebagai P4); 20% 

(sebagai P5). Berikut skema rancangan penelitian True experimental Research 

yang digunakan yaitu Pretest-Posttest Control Group Design: 
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 Adapun perlakuan yang diberikan sebagai berikut : 

P1 = Kontrol 

P2 = Konsentrasi ekstrak semanggi 5% 

P3 = Konsentrasi ekstrak semanggi 10% 

P4 = Konsentrasi ekstrak semanggi 15% 

P5 = Konsentrasi ekstrak semanggi 20% 

Penelitian diperlukan suatu ulangan dalam perlakuan, hal ini dikarenakan 

dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu penelitian. Menurut Sukmadinata 

(2012) jumlah ulangan dianggap cukup baik apabila memenuhi syarat berikut: 

   

Keterangan  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t – 1) x (r - 1) ≥ 15 

(5 - 1)   (r – 1) ≥ 15 

4 (r – 1) ≥ 15 

4r – 4 ≥ 15 

4r ≥ 15 + 4 

r ≥ 19 / 4 = 5 = 5 kali pengulangan 

(t-1) (r-1)  15 

 

Kel. Kontrol 

Kel. Eksperimen 

Kel. Eksperimen 

O1 

O2 

P1 

P2 

O3 P3 

O4 

Perlakuan Observasi  

P4 

P5 

Kel. Eksperimen 

   Kel. Eksperimen O5 

R 

M 
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Banyak Ulangan : 

U1 = Ulangan ke-1 

U2 = Ulangan ke-2 

U3 = Ulangan ke-3 

U4 = Ulangan ke-4 

U5 = Ulangan ke-5 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

P3U2 P4U4 P1U5 P2U3 P4U3 

P2U1 P1U1 P1U2 P3U3 P5U3 

P3U5 P3U1 P5U2 P3U4 P2U5 

P4U2 P2U2 P4U1 P1U3 P5U1 

P5U4 P1U4 P5U5 P2U4 P4U5 

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Juni 2017 hingga 17 Juni 2017. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk memperlajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman tomat varietas biasa dengan umur 

tomat 3 bulan yang berada di wilayah Batu, Jawa Timur. 

3.4.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simpel random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 

dalam anggota populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tomat yang diambil dari petani tomat, Batu, Jawa Timur. Jumlah sampel 

yang digunakan adalah 25 sampel, yang terdiri atas 1 sampel kontrol dan 4 sampel 

tomat yang diberi perlakuan dengan konsentrasi ekstrak semanggi air dengan 5 

kali pengulangan. 

3.5 Jenis Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel  Bebas 

Variabel bebas (Variabel Independent) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya  atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas adalah konsentrasi ekstrak semanggi air. Konsentrasi ekstrak semanggi 

yang diujikan pada edible coating adalah 5%; 10%; 15%; 20%. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat (Variabel Dependent) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah sifat fisik tomat (susut bobot, 

tekstur, aroma, warna tomat) yang telah diberi perlakuan berbagai konsentrasi 
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ekstrak semanggi air dan vitamin C pada tomat yang telah di beri perlakuan 

berbagai konsentrasi ekstrak semanggi air. 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini variabel kontrol adalah 

suhu penyimpanan (suhu ruang), konsentrasi edible coating pati jagung, lama 

pencelupan, umur tomat, varietas tomat, lama penyimpanan tomat selama 8 hari. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Defisini operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Edible coating dari pati jagung adalah edible coating yang dibuat dari bahan 

dasar pati jagung (tepung maizena). Konsentrasi pati jagung (tepung 

maizena) yang digunakan adalah adalah 6% b/v. 

2. Tanaman tomat (Lycopersicum esculentun Mill.) adalah tumbuhan setahun, 

berbentuk perdu atau semak dan termasuk kedalam golongan tanaman 

berbunga (Angiospermae). Buahnya berwarna merah merekah, rasanya 

manis agak kemasam-masaman. Tomat banyak mengandung vitamin dan 

mineral. (Santi, 2006). Tomat yang digunakan adalah varietas tomat biasa 

dengan umur 3 bulan. 

3. Lama penyimpanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa 

lama ketahanan suatu jenis pangan yang efisien, untuk mengetahui daya 

simpan dan sifat fisik digunakan uji fisik hingga jenis pangan sudah tidak 

layak konsumsi yang ditandai dengan kerusakan pangan. Perlakuan 

penyimpanan adalah selama 8 hari. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.7.1.1  Alat 

Alat untuk membuat edible coating : 

1. Magnetic stirrer   1 buah 

2. Timbangan analitik  1 buah 

3. Erlenmeyer 500 ml  2 buah 

4. Gelas ukur 10 ml   2  buah 

5. Pengaduk    1  buah 

6. Beaker glass 1000 ml  4  buah 

7. Hot plate    1  buah 

Alat untuk membuat ekstrak semanggi air : 

1. Toples bertutup   1 buah 

2. Corong gelas   1 buah 

3. Gelas ukur    1 buah 

4. Botol    1 buah 

5. Waterbath    1 buah 

6. Rotary evaporator   1 buah 

7. Alkoholmeter   1 buah 

8. Shaker digital   1 buah 

9. Erlenmeyer 500 ml  2 buah 

10. Saringan    1 buah 
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11. Timbangan analatik  1 buah 

12. Beaker glass   4 buah 

Alat untuk analisis vitamin C : 

1. Neraca Analitik   1 buah 

2. Gelas Arloji   1 buah 

3. Erlenmeyer   1 buah 

4. Pipet Volume   1 buah 

5. Pipet Ukur    1 buah 

6. Buret    1 buah 

7. Statif    1 buah 

8. Klem    1 buah 

9. Mortal martil   1 buah 

10.  Filler    1 buah 

11.  Corong    1 buah 

12.  Beaker Glass   1 buah 

3.7.1.2 Bahan 

Bahan membuat edible coating : 

1. CMC    0,6% (b/v total) 

2. Gliserol    5% (b/b pati) 

3. Pati jagung    6% (b/v) 

4. Aquades    100 ml 

Bahan Ekstrak Semanggi Air 

1. Semanggi air     

2. Etanol    96% 
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3. Aquades    1000 ml 

Bahan Analisis Kandungan Vitamin C : 

1. Aquadest    20 ml 

2. Amilum 1%   2 ml 

3. KI 1%    15 ml 

3.8 Pembuatan Edible Coating dari Pati Jagung 

Langkah-langkah pembuatan edible coating dengan tambahan ekstrak 

adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan pati jagung 6%, CMC 0,6%, gliserol 5%, aquades, dan ekstrak 

semanggi air. 

2.  Panaskan aquades dengan hot plate sampai suhu ±70
o
C dan suhu dikontrol 

dengan menggunakan termometer.  

3. Tambahkan CMC 0,6% (b/v) sedikit demi sedikit dan diaduk dengan 

menggunakan stirrer selama ± 3 menit pada suhu ±70
o
C dan suhu dikontrol 

dengan menggunakan termometer.  

4. Tambahkan pati jagung 3% sedikit demi sedikit dan diaduk selama ± 3 menit 

pada  suhu ± 70ºC dan suhu dikontrol dengan menggunakan termometer.  

5. Tambahkan gliserol 5% sesuai dengan perlakuan dan diaduk sampai larut ± 1 

menit pada suhu ± 80ºC dan suhu dikontrol dengan menggunakan 

termometer. 

6. Tambahkan ekstrak semanggi 5%; 10%; 15%; 20% dan di aduk selama ±1 

menit pada suhu ± 70ºC dan suhu dikontrol dengan menggunakan 

termometer.  

7. Dinginkan larutan edible coating. 
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3.9 Pembuatan Ekstrak Semanggi 

1. Cuci bersih daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata). 

2. Keringkan daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata) dengan bantuan 

sinar matahari dan suhu ruang sampai setengah kering. 

3. Masukkan daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata) kedalam oven pada 

suhu 40
o
C selama 1 x 24 jam. 

4. Haluskan bahan yang telah kering menggunakan blender hingga diperoleh 

simplisia daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata). 

5. Timbang simplisia daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata). 

6. Lakukan pembasahan simplisia daun dan tangkai semanggi  (Marsilea 

crenata) dengan pelarut etanol 96%. 

7. Maserasi simplisia daun dan tangkai semanggi (Marsilea crenata) dengan 

etanol 96% selama 2x24 jam. 

8. Saring rendaman dengan tujuan memisahkan antara filtrat dengan ampas. 

9. Maserasi ampas dengan etanol 96% selama 24 jam. 

10. Saring dengan tujuan memisahkan antara filtrat dengan ampas. 

11. Tuang hasil saringan ke dalam labu gondok 100 ml dan merangkai evaporator. 

12. Lakukan evaporasi (destilasi) pada suhu titik didih etanol (60 – 80
o
C) sampai 

tertinggal cairan pekat pada labu gondok. 

13. Tunggu labu gondok dingin sehingga dapat dipisahkan dari rangkaian 

evaporator. 

14. Pindahkan cairan pekat yang diperoleh ke dalam beaker glass. 

15. Hasil destilasi dipekatkan kembali ke dalam waterbath suhu 60
o
C, dengan 

tujuan menguapkan pelarut yang tersisa sehingga didapat ekstrak 100% daun 
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dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata). 

16. Ekstrak murni daun dan tangkai semanggi  (Marsilea crenata) siap digunakan 

sesuai kebutuhan yang diinginkan. 

17. Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak daun dan tangkai semanggi  

(Marsilea crenata) sebesar 5%, 10%, 15%, 20% dilakukan pengenceran 

dengan aquadest dari hasil ekstrak daun dan tangkai semanggi  (Marsilea 

crenata) 100% menggunakan rumus sebagai berikut: 

N1. V1 = N2. V2 

Keterangan: N1 = Konsentrasi sebelum pengenceran 

    V1 = Volume sebelum pengenceran 

    N2 = Konsentrasi setelah pengenceran 

                V2 = Volume setelah pengenceran (Handayana, 1948  

dalam  Maslikah, 2014) 
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3.1 Diagram Alur Pembuatan Formula Edible Coating Menggunakan Metode Pengadukan Manual 

dan Dibantu dengan Stirrer untuk Homogenisasi 

 

 

 

Larutkan CMC 0,6% (b/v)  pada suhu 70
o
C, diaduk ± 3 

menit 

Pati jagung 6% (b/v), pada suhu 70
o
C diaduk ± 3 menit 

 

Gliserol 5% (v/v), pada suhu 80
o
C diaduk ± 1 menit 

 

Ekstrak semanggi (5%; 10%; 15%; 20%) pada suhu 

70
o
C diaduk ± 1 menit 

 

Dinginkan pada suhu kamar (25-30
o
C)  

 

Pencelupan tomat 

 

Penyimpanan dan Pengujian: 

1. Organoleptik (Warna, Tekstur, Aroma) 

2. Susut Bobot 

3.    Kandungan Vitamin C 

 

Aquades 

Pati 

Jagung 

Gliserol 

Ekstrak 

Semanggi 
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3.10 Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada pukul 06.00 WIB, tomat kemudian di celupkan ke 

dalam larutan edible coating. Sampel yang sudah dilapisi dengan edible coating 

dimasukkan ke dalam wadah kemudian diletakkan di meja dengan suhu ruangan 

di laboratorium. 

3.11 Uji Mutu Fisik (Organoleptik) 

Pada pengujian mutu fisik yang dilihat hanyalah kenampakan luarnya saja 

yaitu meliputi warna, tekstur, aroma dan susut berat tomat. Pengujian 

organoleptik buah tomat (warna, tekstur, aroma) dibutuhkan panel untuk 

mendapatkan data. Dalam Modul Pengujian Organoleptik Program Studi 

Teknologi Pangan Universitas Negeri Semarang (2013) menyatakan bahwa panel 

tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis 

suku-suku bangsa, tingkat sosial dan pendidikan. Panel tidak terlatih biasanya dari 

orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. 

Sedangkan uji mutu fisik susut berat tomat diperoleh data dari menimbang dengan 

timbangan analitik. 

Langkah-langkah uji sensorik adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan 

a. Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang akan di uji. 

b. Menata produk yang akan di uji, dengan penyajian sekaligus, posisi 

penyajian sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL). 

c. Menyediakan angket sensorik untuk mencatat hasil pengujian. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujiam. 

b. Mempersiapkan panelis untuk melihat warna, mencium aroma, dan 

meraba tekstur tomat. 

c. Melakukan penilaian sensorik pada setiap perlakuan untuk ulangan satu 

kemudian dilanjutkan sampai ulangan 5. 

d. Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris 

sesuai tingkat kesukaan panelis. 

e. Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap 

ulangannya. 

3.12 Penentuan Kualitas Buah (Warna) 

Penentuan warna dengan menggunkan uji skor warna dengan skala (5= 

sangat suka, 4= suka 3= netral 2= tidak suka, 1=sangat tidak suka) 

Adapun tahap pelaksanaan nya sebagai berikut : 

- Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang mau di uji. 

- Menata produk yang akan diuji, dengan penyajian sekaligus, posisi penyajian 

sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL) 

- Menyediakan angket untuk mencatat hasil pengujian. 

- Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujian. 

- Mempersipakan panelis untuk melihat kenampakan/warna buah tomat 

- Melakukan penilaian warna pada setiap perlakuan untuk ulangan satu 

kemudian dilanjutkan sampai ke ulangan 5. 

- Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris 

sesuai tingkat kesukaan panelis. 
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- Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap 

ulangannya. 

3.13    Penentuan Kualitas Buah  (Tekstur)  

Penentuan Tekstur dengan menggunkan Uji Skor tekstur dengan skala ( 5= 

sangat suka, 4= suka, 3= netral, 2= tidak suka, 1=sangat tidak suka). 

Adapum tahap pelaksanaan nya sebagai berikut : 

- Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang mau di uji. 

- Menata produk yang akan diuji, dengan penyajian sekaligus, posisi penyajian 

sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL) 

- Menyediakan angket uji skor untuk mencatat hasil pengujian. 

- Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujian. 

- Mempersipakna panelis untuk meraba tekstur buah tomat. 

- Melakukan penilaian tekstur pada setiap perlakuan untuk ulangan satu 

kemudian dilanjutkan sampai ke ulangan 5. 

- Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris 

sesuai tingkat kesukaan panelis. 

- Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap 

ulangannya. 

3.14 Penentuan Kualitas Buah  (Aroma) 

Penentuan Aroma dengan menggunkan Uji Skor tekstur dengan skala ( 5= 

sangat suka, 4= suka, 3= netral, 2= tidak suka, 1=sangat tidak suka). 

Adapum tahap pelaksanaan nya sebagai berikut : 

- Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang mau di uji. 
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- Menata produk yang akan diuji, dengan penyajian sekaligus, posisi penyajian 

sampel sesuai dengan denah rancangan acak lengkap (RAL) 

- Menyediakan angket uji skor untuk mencatat hasil pengujian. 

- Memberi penjelasan kepada panelis tentang cara dan tujuan pengujian. 

- Mempersipakna panelis untuk meraba tekstur buah tomat. 

- Melakukan penilaian tekstur pada setiap perlakuan untuk ulangan satu 

kemudian dilanjutkan sampai ke ulangan 5. 

- Mempersilahkan panelis mengisi angket penilaian berupa skala numeris 

sesuai tingkat kesukaan panelis. 

- Penyajian angket pada panelis dilakukan secara terpisah pada tiap 

ulangannya. 

Tabel 3.2 Format Pengujian Organoleptik 

Nama Panelis  : 

Jenis Uji       : Mutu Fisik Tomat (Warna, Tekstur, Aroma) 

Instruksi      : Nyatakan kesukaan Anda terhadap karakteristik organoleptiknya, 

dengan memberi tanda (v) pada kode yang sesuai. 

Besarnya angka penelitian adalah: 

5 : Sangat suka 

4 : Suka 

3 : Netral 

2 : Kurang suka 

1 : Tidak suka 
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Sampel Warna Tekstur Aroma 

 1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

P1U1                

Dst.                

 

3.15 Penentuan Kualitas Buah (Susut Bobot) 

Susut bobot buah dilakukan dengan membandingkan bobot per varietas buah 

tomat setelah penyimpanan dengan bobot awal buah tomat sebelum penyimpanan. 

Pengukuran susut bobot dilakukan dengan cara penimbangan menggunakan 

timbangan analitik.  Hasil penimbangan dinyatakan dalam persen yang dihitung 

dengan rumus ; 

Susut bobot = 
     

  
       

Keterangan : 

Wo = Bobot buah awal 

Wt = Bobot buah hari ke- n 

3.16  Uji Vitamin C 

 Uji vitamin C menggunakan metode titrasi iodimetri. Dasar dari metode ini 

adalah sifat mereduksi asam askorbat metode iodimetri (titrasi langsung dengan 

larutan baku iodium 0,1 N) dapat digunakan terhadap asam askorbat murni atau 

larutannya.   

Prosedur penetapan kadar vitamin C secara iodimetri : 

1. Kurang lebih 400 mg asam askorbat yang ditimbang seksama 

2. Larutkan dalam campuran yang terdiri atas 100 ml air bebas oksigen dan 25 

ml asam sulfat encer. 
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3. Larutan dititrasi dengan iodium 0,1 N menggunakan indikator kanji sampai 

berbentuk warna biru tetap. 

4. Setiap ml iodium setara dengan 8,806 mg asam askorbat (Sumantri, 2013). 

3.17 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data uji laboratorium, yaitu 

data uji mutu fisik tomat (organoleptik) dan kandungan vitamin C. Data analisa 

uji mutu fisik didapatkan dengan uji sifat sensorik dan uji vitamin C. 

3.18 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu berupa angka yang diperoleh dari uji sensorik. Untuk mengetahui 

pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak semanggi pada edible coating pati jagung 

terhadap kualitas tomat, maka setelah diperoleh data dari uji sensorik dan uji 

vitamin C dilakukan analitis statistik. Untuk mengetahui penyebarannya normal 

dan apakah varian datanya homogen, maka data yang diperoleh di uji terlebih 

dahulu dengan uji normalita dan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS for 

Windows 2.1. Setelah itu dilakukan uji anava satu arah untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan konsentrasi pemberian ekstrak semanggi air pada edible 

coating terhadap sifat sensorik tomat. Setelah uji anava satu jalan dilakukan uji 

BNT, uji BNT dilakukan untuk mengetahui perlakuan yang baik dengan 

menggunakan SPSS for Windows 2.1. 

3.19 Langkah-langkah Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Poppy (2009) dalam Ango (2013) langkah-langkah untuk mengembangkan 

lembar kerja peserta didik adalah:  
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a) Mengkaji materi yang akan dipelajari peserta didik yaitu dari kompetensi dasar, 

indikator hasil belajar.  

b) Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada saat 

pembelajaran tersebut.  

c) Menentukan bentuk lembar kerja peserta didik sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari.  

d) Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada lembar kerja peserta didik 

sesuai dengan keterampilan proses yang akan dikembangkan.  

e) Mengubah rancangan menjadi lembar kerja peserta didik dengan tata letak yang 

menarik, mudah dibaca dan digunakan. 

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja peserta 

didik adalah:  

a)  Dari segi penyajian materi  

(1) Judul lembar kerja peserta didik harus sesuai dengan materinya.  

(2) Materi sesuai dengan perkembangan anak.  

(3) Materi disajikan secara sistematis dan logis. 

(4) Materi disajikan secara sederhana dan jelas.  

(5) Menunjang keterlibatan dan kemampuan peserta didik untuk ikut aktif.  

b)  Dari segi tampilan  

(1) Penyajian sederhana, jelas, dan mudah dipahami  

(2) Gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya  

(3) Tata letak gambar, instruksi, pertanyaan harus jelas  

(4) Mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. 
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Setiap lembar kerja peserta didik pembelajaran memiliki komponen-

komponen penyusun yang meliputi : a) Judul lembar kerja peserta didik. b) 

Tujuan pembelajaran / kompetensi. c) Ringkasan materi. d) Kegiatan peserta 

didik. (e) Alat penilaian (soal latihan) (Anis Dyah Rufaida (2009) dalam Ango 

(2013)). 


