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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS 

MASALAH PADA MATERI FLUIDA DINAMIK UNTUK 

MENUMBUHKAN LITERASI DIGITAL DAN 

KEMAMPUAN BERKOLABORASI 

PESERTA DIDIK 

 

Oleh 

 

LILIS PURNAMASARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan produk berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik berbasis masalah pada materi fluida dinamik yang valid, praktis dan 

efektif untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta 

didik.  Metode penelitian menggunakan desain Research and Development (R & 

D) model Gall et al  (2003). Pengumpulan data menggunakan lembar validasi, 

kuesioner dan  lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil uji validasi, menunjukkan nilai 

validasi isi sebesar 92,61% dan nilai validasi konstruk sebesar 89,22% dengan 

kategori sangat baik, sehingga produk dinyatakan valid. Hasil uji kepraktisan 

menunjukkan respon peserta didik terhadap penggunaan produk, yaitu sebesar 

79,89% (kategori praktis) dan diketahui persentase keterlaksanaan pembelajaran, 

yaitu sebesar 65,22% (kategori tinggi), sehingga produk dinyatakan praktis. 

Selanjutnya, hasil uji keefektifan produk menunjukkan nilai n-gain untuk literasi 

digital sebesar 0,44 (kategori sedang) dan nilai n-gain kemampuan berkolaborasi 

sebesar 0,24 (kategori rendah). Hasil uji Paired Samples T menunjukkan nilai 

signifikan sebesar 0,000  (< 0,05), yang berarti ada perbedaan yang signifikan 

antara nilai rata-rata hasil pretest dan posttest literasi digital dan kemampuan 

berkolaborasi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dikembangkan telah memenuhi kategori valid, praktis dan 

efektif, sehingga bisa dikatakan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar.   

 

Kata kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, Pembelajaran Berbasis Masalah,  

                      Literasi Digital dan Kemampuan Berkolaborasi 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF PROBLEM-BASED STUDENT WORKSHEETS ON 

DYNAMIC FLUID MATERIALS FOR ARAISING STUDENTS  

DIGITAL LITERACY AND COLLABORATIVE SKILL 

 

By 

 

LILIS PURNAMASARI 

 

This research goal was to describe a product in the form of a problem-based 

Student Worksheets on dynamic fluid materials that were valid, practical and 

effective for araising students digital literacy and collaborative skills. The 

research method used the Research and Development (R & D) model of Gall et al 

(2003). Collecting data used validation sheets, questionnaires and observation 

sheets. Data analysis was carried out using quantitative analysis techniques and 

qualitative descriptive analysis. The results of the validation test, showed that the 

content validation value was 92.61% and the construct validation value was 

89.22% with a very good category, so the product was declared valid. The results 

of the practicality test showed the response of students to the use of the product, 

which was 79.89% (practical category) and it was known that the percentage of 

learning implementation was 65.22% (high category), so the product was 

declared practical. Furthermore, the results of the product effectiveness test 

showed that the n-gain value for digital literacy was 0.44 (medium category) and 

the n-gain value for collaboration ability was 0.24 (low category). The results of 

the Paired Samples T test showed a significant value of 0.000 (< 0.05), which 

meant that there was a significant difference between the average value of the 

pretest and posttest results of digital literacy and the ability to collaborate with 

students. Based on the results of the research, it could be concluded that the 

product developed has met the valid, practical and effective categories, so it could 

be said that it was feasible to be used as teaching material. 
 

Keywords: Student Worksheet, Problem Based Learning, Digital Literacy and   

                  Collaboration Ability 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kemajuan teknologi digital khususnya internet, memberikan banyak kemudahan 

bagi kehidupan manusia, diantaranya kemudahan dalam berkomunikasi, 

berinteraksi dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Berdasarkan 

hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/ APJII (2018), 

menunjukkan bahwa 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia telah menggunakan 

internet. Data tersebut meningkat 10,12% dari tahun sebelumnya. Analisis data 

reportal yang dilansir oleh Kemp (2020), pada laman wearesocia.com, juga 

menunjukkan bahwa penggunaan internet di dunia meningkat lebih dari 7 % sejak 

tahun 2019.  

 

Ketika mengakses suatu informasi, seseorang tidak terlepas dari istilah literasi, 

yaitu proses mengolah informasi melalui kegiatan membaca, menulis dan 

menghitung untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Laporan Skills 

Matter yang dirilis oleh Organisation for Economic Cooperation and 

Development/ OECD (2016), menunjukkan bahwa berdasarkan tes Programme 

for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) diketahui 

bahwa, tingkat literasi orang dewasa Indonesia berada pada posisi terendah dari 

40 negara yang mengikuti program ini. Penerapan literasi di Indonesia juga 

diketahui masih belum sejalan dengan konsep revolusi industri 4.0, di mana 

segala aktivitas seperti pembelajaran dapat memanfaatkan jaringan internet untuk 

membantu peserta didik membangun kemampuannya (Tohir, 2019). 
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Berdasarkan data tersebut, maka perlu diadakannya upaya untuk meningkatkan 

literasi warga Indonesia, terutama pada masa penggunaan internet sebagai sarana 

untuk mengakses informasi digital. Yusuf et al (2019), menyatakan bahwa 

perkembangan era digital yang sangat pesat perlu diimbangi dengan penyiapan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, serta kompetitif dengan 

mengoptimalkan penggunaan kemajuan dunia digital sebagai alat bantu dalam 

bidang pendidikan. Salah satu upaya peningkatan literasi dilakukan pada bidang 

pendidikan, dengan menjadikan literasi digital sebagai kompetensi penting yang 

harus dikuasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dalam 

memanfaatkan teknologi dengan baik.  

 

Pembelajaran abad 21 pada era industri 4.0, mengharapkan peserta didik 

menguasai keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skills/ HOTS) dan keterampilan dalam memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghadapi tantangan global 

(Kemendikbud, 2017b). HOTS yang harus dimiliki peserta didik terdiri atas, 

berpikir kritis dan memecahkan masalah (Critical thinking and problem solving), 

berpikir kreatif dan inovasi (Creativity and innovation), komunikasi 

(Communication) dan kolaborasi (Collaboration) (Triling & Fadel, 2009).  

 

Secara umum, saat ini peserta didik pada jenjang sekolah menengah  termasuk  

dalam kategori generasi Z, yaitu generasi pertama yang lahir di dunia yang 

terintegrasi dan terhubung secara global di mana internet selalu tersedia (Berkup, 

2014; Chun et al., 2017). Peserta didik sebagai generasi Z setiap hari tidak 

terlepas dengan menggunakan teknologi digital dan mengetahui cara mengakses, 

membuat dan berbagi informasi digital (Yusuf et al., 2019). Meskipun peserta 

didik umumnya dianggap cerdas dalam teknologi, tapi banyak dari mereka yang 

merasa kesulitan untuk melakukan pemanfaatan teknologi secara efektif (Greene 

et al., 2014; Ting, 2015).  

 

Tuntutan kurikulum nasional, mengharapkan peserta didik dapat menemukan 

konsep dari beraneka sumber belajar, salah satunya dengan memanfaatkan 

internet. Ketika mencari informasi di internet, peserta didik dituntut untuk dapat 
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menguasai beberapa kompetensi salah satunya yaitu literasi digital. Hal ini sesuai 

dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO (2011), yang menyatakan 

bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi, seperti membaca, 

menulis dan matematika. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan 

hidup (life skills) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan 

perangkat TIK, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam 

pembelajaran dan kemampuan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta 

inspiratif sebagai kompetensi digital. 

 

Hasil jawaban kuesioner tentang kompetensi literasi digital oleh 50 peserta didik 

SMA di Kabupaten Lampung Timur, menunjukkan bahwa kompetensi literasi 

digital peserta didik berada pada kategori cukup. Hal ini disebabkan karena 

peserta didik belum maksimal memanfaatkan internet dalam mencari informasi 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan materi pelajaran. Selain itu, terdapat 

beberapa peserta didik yang menyelesaikan tugas dari guru dengan cara, langsung 

mengetikkan soal yang diberikan guru pada mesin pencarian Google. Kemudian 

ketika hasil pencarian keluar, peserta didik langsung mengutip dari beberapa  situs 

yang muncul sebagai jawaban yang dianggap sesuai dengan soal, tanpa berusaha 

memahami lebih mendalam materi yang dipelajari. Peserta didik juga belum 

memahami dengan baik pandu arah hypertext (hypertextual navigation) yang 

berhubungan dengan pengetahuan tentang informasi yang tersedia di internet, 

seperti tentang cara kerja web mulai dari pengetahuan tentang bandwidth, HTML, 

HTTP, URL serta karakteristik dari suatu halaman web. Hasil dari jawaban 

kuesioner peserta didik tersebut, diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa peserta didik memiliki tingkat literasi digital yang masih 

rendah (Oktavia & Hardinata, 2020; Pratama & Hartini, 2019; Rahmadani, 2020).  

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Phuapan et al (2015), juga 

menunjukkan bahwa peserta didik kurang terlatih untuk menguasai  keterampilan  

di bidang TIK, peserta didik cenderung pasif untuk mengerjakan tugas yang 

memanfaatkan teknologi digital.  

 

Hasil observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) fisika di enam SMA di 

Kabupaten Lampung Timur juga menunjukkan bahwa: 1) kegiatan pembelajaran 
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cenderung didominasi oleh guru yang menyampaikan materi; (2) kegiatan diskusi 

lebih sering dilakukan dengan menugaskan peserta didik menyelesaikan soal 

latihan secara berkelompok; 3) peserta didik belum bekerja sama dengan baik saat 

berdiskusi kelompok, hal ini dibuktikan dari jawaban kuesioner oleh 10 guru 

fisika yang menunjukkan, 90% guru yang menjadi responden menyatakan bahwa 

peserta didik sulit berkontribusi memberikan gagasan/ide dalam kelompok, 70% 

guru menyatakan bahwa peserta didik sulit berusaha mencari jawaban atas 

permasalahan dan 70% guru menyatakan bahwa peserta didik sulit mendengar 

pendapat dan membantu anggota kelompok saat berdiskusi dan 4) penjelasan 

materi fisika cenderung dominan pada penerapan rumus dalam pemecahan soal 

analisis hitungan, yang dijadikan sebagai latihan untuk persiapan menghadapi 

penilaian formatif dan penilaian sumatif di sekolah. Selain itu, berdasarkan 

jawaban kuesioner melalui google form oleh 16 orang guru  fisika, menunjukkan 

bahwa  hanya 50% guru yang menerapkan pembelajaran yang mengarahkan 

peserta didik belajar secara berkelompok saat pembelajaran dalam jaringan 

(Daring). 

 

Gambaran pembelajaran fisika dari hasil kegiatan observasi dan jawaban 

kuesioner, menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan pembelajaran fisika 

yang belum sepenuhnya melatih kemampuan berkolaborasi peserta didik. Peserta 

didik sulit untuk berkolaborasi dalam pembelajaran (Sunbanu et al., 2019). Peran 

guru yang diharapkan menjadi fasilitator dan peserta didik diharapkan lebih aktif 

menemukan konsep fisika, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan langkah 

pembelajaran saintifik, belum terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian Bower dan Richards (2006), yang mengungkapkan bahwa, dalam 

pelaksanaan pembelajaran kolaboratif masih ditemukan kekurangan, yaitu guru 

belum berperan sebagai fasilitator yang baik untuk dapat mencapai keefektifan 

pembelajaran kolaboratif dan peserta didik belum konsisten untuk dapat bekerja 

sama dengan baik dari setiap jenis tugas yang diberikan oleh guru.  

 

Kurikulum  menghimbau guru untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik (diantaranya kemampuan berkolaborasi) dengan menerapkan 

beberapa model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, diantaranya 
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yaitu Project Based Learning, discovery learning, inquiry learning dan  Problem 

Based Learning. Model- model pembelajaran tersebut memiliki sintaks 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang memacu pembelajaran berpusat 

pada peserta didik (student center). Berdasarkan tuntutan pembelajaran dalam 

kurikulum dan permasalahan yang ditemukan, maka diperlukan suatu bahan ajar 

yang dapat menstimulus penumbuhan literasi digital dan kemampuan 

berkolaborasi peserta didik.   

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan bahan ajar yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran. LKPD sebagai salah satu bahan ajar yang paling penting 

untuk mencapai tujuan dari aktivitas pembelajaran (Kaymakcı, 2012). Hasil 

analisis ketersedian LKPD mata pelajaran fisika di SMA Kabupaten Lampung 

Timur,  menunjukkan bahwa: 1) sebanyak 40% guru menggunakan LKPD dalam 

pembelajaran; 2) LKPD yang digunakan peserta didik terdiri atas materi singkat, 

contoh soal dan pembahasan serta soal uji kompetensi pada setiap akhir bab, 

selain itu terdapat juga LKPD yang hanya berisi tentang petunjuk praktikum; 3) 

tugas untuk mencapai KD keterampilan yang disajikan dalam LKPD sudah 

menuntun peserta didik untuk berkolaborasi, namun belum sepenuhnya menuntun 

peserta didik berkolaborasi secara sistematis dan memanfaatkan internet sebagai 

sumber belajar; 4) LKPD menyajikan pertanyaan tentang aplikasi materi dalam 

kehidupan yang menuntun peserta didik secara mandiri mencari informasi di 

internet, namun faktanya butir pertanyaan tersebut tidak menjadi tugas dan 

pembahasan dalam pembelajaran; 5) soal yang terdapat dalam LKPD masih 

dominan pada level pemahaman dan penerapan  yang menekankan pada 

penggunaan rumus dan 6) soal dalam LKPD cenderung  menuntut peserta didik 

untuk menjawab sesuai dengan contoh penyelesaian yang diberikan guru atau 

penjelasan materi singkat pada LKPD dan buku teks.  

 

Hasil telaah LKPD tersebut, diperkuat dengan hasil penelitian perbandingan lintas 

negara yang dilakukan oleh Lee (2014), yang mengungkapkan bahwa LKPD saat 

ini  memiliki permasalahan, salah satu yang sering ditemukan adalah tentang 

tantangan tugas.  Misalnya, tugas dalam LKPD membosankan atau dirancang 

untuk melatih keterampilan menyelesaikan lembar kerja menggunakan strategi 
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pencocokan kata (kata-kata dalam kalimat pertanyaan disesuaikan dengan kalimat 

yang ada dalam buku teks). Hal  inilah yang membuat peserta didik menjadi pasif 

dalam belajar.  

 

Berdasarkan masalah- masalah tersebut, maka diperlukanlah suatu LKPD yang 

menyajikan stimulus berupa masalah pada level penalaran dan  LKPD yang 

menerapkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal ini dilakukan 

agar dapat menciptakan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melatih 

kemampuan berkolaborasinya dan aktif menemukan konsep dari berbagai sumber 

belajar salah satunya internet. Pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum adalah pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut 

dengan Problem Based Learning (PBL). 

 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

dapat memberikan pengaruh positif  bagi perkembangan kemampuan peserta 

didik, diantaranya tentang kemampuan berkolaborasi. Hasil penelitian Harvey et 

al (2013), mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat 

membangun pengetahuan peserta didik tentang kerja tim yang efektif, membantu  

peserta didik  untuk membuat hubungan eksplisit antara sikap terhadap bekerja 

secara kolaboratif, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. 

Selanjutnya Raiyn dan Tilchin (2015), juga mengungkapkan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah merangsang  pembelajaran yang aktif, personal dan kolaboratif 

serta mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan kolaboratif yang 

dibutuhkan untuk pemecahan masalah. 

 

Materi fluida dinamik merupakan salah satu materi fisika yang bersifat aplikatif 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, peserta didik belum 

mencapai KD tentang materi fluida dinamik secara keseluruhan. Ada beberapa 

alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu: 1)  materi fluida dinamik merupakan 

salah satu materi yang tergolong sulit dikuasai peserta didik (data primer, 2020); 

2) peserta didik mengalami kesulitan menerapkan dua prinsip dasar fluida 

dinamik, yaitu persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli (Schafle & Kautz, 

2019; Sholihat et al., 2017); 3) peserta didik mengalami kesalahpahaman/ 
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miskonsepsi dalam materi fluida dinamik dengan menganggap bahwa semakin 

besar kecepatan fluida maka semakin besar tekanannya (Calderon et al., 2017; 

Sholihat et al., 2017; Suarez et al., 2017); dan 4) proses pembelajaran konsep 

fluida dinamik di sekolah masih bersifat informatif dan kurang memberikan 

pengalaman nyata pada peserta didik (Fathiah & Kaniawati, 2015). 

 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka dilakukan pengembangan 

LKPD  berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk menumbuhkan literasi 

digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik yang valid 

untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta 

didik? 

2. Bagaimanakah kepraktisan LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik 

untuk dapat menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik? 

3. Bagaimanakah keefektifan LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik 

untuk dapat menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mendeskripsikan LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik yang 

valid untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan LKPD berbasis masalah pada materi fluida 

dinamik untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik. 
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3. Mendeskripsikan keefektifan LKPD berbasis masalah pada materi fluida 

dinamik untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Dapat membantu peserta didik mengonstruk konsep fisika dengan tepat serta 

dapat melatih literasi digital dan kemampuan berkolaborasinya. 

2. Bagi Guru 

Dapat menambah referensi guru dalam mengonstruk konsep fisika serta dapat 

menambah bahan ajar guru dalam menyampaikan materi fisika. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran fisika di sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan ilmu kepada peneliti dalam mengembangkan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis masalah di 

masa mendatang. 

5. Bagi Dunia Pendidikan 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran, guna mencapai kompetensi yang diharapkan. 

 

E. Definisi Operasional 

 

1. Penelitian pengembangan yang dimaksud adalah suatu proses pengembangan 

bahan ajar berupa LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

2. Literasi digital yang ditumbuhkan pada penelitian ini adalah pencarian di 

internet (Internet Searching), pandu arah hypertext, evaluasi konten informasi 

dan penyusunan pengetahuan/ knowledge assembly (Gilster, 1997; Murdy & 

Putri, 2020). 
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3. Kemampuan berkolaborasi yang ditumbuhkan pada penelitian ini adalah 

kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, bekerja dengan orang lain,  

teknik penyelidikan dan sintesis (Hermawan et al., 2017; ReadWriteThink, 

2005). 

4. LKPD yang dimaksud adalah bahan ajar yang berisi panduan berupa 

pertanyaan dan informasi untuk membimbing peserta didik melakukan 

aktivitas pembelajaran yang sistematis dalam menemukan konsep fluida 

dinamik, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan (Choo et al., 2011). 

5. LKPD berbasis masalah yang dikembangkan adalah LKPD yang terdiri dari 

petunjuk rangkaian kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

tahapan pembelajaran berbasis masalah yang melibat peran internet (Tan, 

2003). 

6. Langkah pembelajaran berbasis masalah yang diintegrasikan dalam LKPD, 

menuntun peserta didik belajar secara berkelompok  membangun pengetahuan 

melalui proses refleksi dan penyelidikan dengan melakukan pencarian 

informasi (searching information) di internet, berdiskusi dan bertukar 

informasi untuk menentukan solusi dari permasalahan (Newman, 2005). 

7. Kualitas dan kelayakan dari LKPD yang dikembangkan, dilihat dari 3 kriteria 

yaitu kevalidan, kepraktisan dan keefektifan (Nieveen, 1999). 

8. Kevalidan dari LKPD yang dikembangkan, diukur melalui validasi ahli yang 

terdiri atas validasi isi dan konstruk (Nieveen, 1999). 

9. Kepraktisan dari LKPD yang dikembangkan, diukur melalui respon peserta 

didik terhadap LKPD yang dikembangkan dan hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran saat menggunakan LKPD (Nieveen, 1999). 

10. Kefektifan dari LKPD yang dikembangkan, ditinjau berdasarkan uji 

normalitas, n-gain dan uji paired sample t terhadap data pretest dan posttest 

terkait literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik, serta hasil 

analisis respon peserta didik terhadap pengaruh penggunaan LKPD bagi 

tingkat  literasi digital dan kemampuan berkolaborasinya (Arikunto, 2011).



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

1. Pengertian LKPD 

 

LKPD adalah sebuah bahan ajar yang terdiri atas beberapa pertanyaan dan 

informasi yang didesain untuk membimbing peserta didik memahami ide-ide yang 

kompleks (Choo et al., 2011). LKPD adalah bahan ajar dimana peserta didik 

diberikan langkah-langkah tentang bagaimana mereka seharusnya belajar 

(Yildirim et al., 2011). LKPD juga merupakan petunjuk/ pedoman berisi langkah-

langkah penyelesaian tugas yang dapat membantu peserta didik memperoleh 

pengalaman secara langsung, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru (Masithussyifa et al., 2012).  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa LKPD 

merupakan salah satu bahan ajar yang berisi panduan untuk melakukan aktivitas 

pembelajaran yang sistematis dan terarah. Selain itu, LKPD juga merupakan 

petunjuk pencarian informasi bagi peserta didik dalam menemukan konsep agar 

peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 

Ketersedian LKPD dalam pembelajaran menjadikan peserta didik lebih aktif 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajarannya. Hal ini sesuai 

dengan fakta yang disampaikan oleh Toman et al (2013), yang menyatakan bahwa 

perilaku individu yang belajar dengan LKPD lebih efektif dari pada mereka yang 

hanya belajar dengan mendengar atau melihat. 
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2. Manfaat dan Kelebihan LKPD 

 

LKPD dapat bermanfaat dalam banyak hal termasuk dalam prestasi akademik dan 

berfungsi sebagai suplemen pembelajaran, yang memberikan informasi tambahan 

kepada peserta didik untuk mengontruksi pengetahuan dan mengembangkan 

keterampilannya. LKPD dapat menarik minat belajar peserta didik jika 

digabungkan dengan metode pengajaran tertentu (C.-D. Lee, 2014). Manfaat 

penggunaan LKPD di antaranya: 1) dapat membantu guru dalam mengarahkan 

peserta didik untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitas mandiri 

atau kelompok; 2) dapat mengembangkan keterampilan proses, sikap ilmiah serta 

membangkitkan minat peserta didik  terhadap alam sekitarnya dan 3) dapat 

memudahkan guru untuk melihat keberhasilan peserta didik  dalam mencapai 

tujuan belajar (Abdurrahman, 2015). 

 

Kelebihan LKPD diungkapkan oleh Trianto (2011: 212), yaitu: 1) dapat 

mengaktifkan peserta didik  dalam kegiatan pembelajaran; 2) membantu peserta 

didik  menemukan dan mengembangkan konsep; 3) melatih peserta didik  

menemukan konsep; 4) menjadi alternatif cara penyajian materi pelajaran yang 

menekankan keaktifan peserta didik dan 5) dapat memotivasi peserta didik. 

 

3. Desain Struktur LKPD  

 

Penyusunan suatu LKPD tidak terpaku pada satu bentuk struktur LKPD. Guru 

bebas mengembangkan desain LKPDnya sendiri dengan memperhatikan tingkat 

kemampuan membaca peserta didik dan pengetahuan peserta didik. Adapun 

batasan umum yang harus diperhatikan dalam penyusunan LKPD, yaitu: 1) 

ukuran, jika menghendaki peserta didik membuat bagan/ gambar, maka 

disediakan tempat yang lebih luas; 2) penulisan LKPD dibuat lebih sistematis, 

singkat dan jelas; 3) sistem penomoran yang  jelas dan 4) kejelasan pada materi 

dan instruksi yang diberikan di dalam LKPD (Prastowo, 2011). Lebih lanjut 

Prastowo, menekankan bahwa dalam pembuatan LKPD minimal terdapat 6 

komponen inti seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.1. Apabila salah satu 

komponen tidak ada maka lembar kerja yang dibuat tidak bisa disebut dengan 

LKPD.   
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Tabel 2. 1  Komponen Inti LKPD 

No Komponen Keterangan 

1 
Judul 

 

Judul  LKPD harus relevan dengan kompetensi dasar dan materi 

pokok. Judul menggunakan kalimat yang singkat dan menarik. 

2 
Petunjuk Belajar 

 

Petunjuk belajar  ditunjukkan kepada guru dan  peserta didik. 

Petunjuk ini berisi tentang bagaimana pendidik mengajarkan materi 

kepada  peserta didik dan bagaimana peserta didik belajar tentang 

materi tersebut. 

3 
KD atau Materi 

Pokok 

Kompetensi  dasar atau materi pokok meliputi kompetensi  yang 

akan  dicapai. 

4 

Informasi 

Pendukung 

 

Informasi pendukung merupakan informasi tambahan yang 

ditujukan agar peserta didik  semakin mudah memahami materi. 

Selain itu, informasi pendukung juga membuat pengetahuan peserta 

didik semakin komprehensif.  

5 
Tugas/Langkah 

Kerja 

Petunjuk kerja berisi langkah kerja  prosedural yang harus 

dilakukan  peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu. 

6 
Penilaian 

 

Penilaian  berisi pertanyaan-pertanyaan bagi  peserta didik  guna 

mengukur seberapa dalam pemahaman  peserta didik. Melalui  

penilaian  ini, dapat diketahui efektivitas dari bahan ajar tersebut.  

Penilaian  dapat  pula  berupa evaluasi atau pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat refleksi. 

 
 

4. Langkah- Langkah Penyusunan LKPD 

 

Terdapat beberapa langkah dalam penyusunan LKPD yang harus diperhatikan 

agar LKPD yang disusun dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Prastowo 

(2011), menjelaskan langkah-langkah teknis penyusunan LKPD secara umum 

yaitu: 1) menganalisis kurikulum, dengan memperhatikan materi pokok, 

pengalaman belajar, peserta didik serta kompetensi belajar peserta didik; 2) 

menyusun peta kebutuhan LKPD, untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD 

serta urutan LKPD; 3) menentukan judul LKPD; 4) menentukan KD dan 

indikator; 5) menentukan tema sentral dan pokok bahasan; 6) menentukan alat 

penilaian; 7) menyusun materi dan 8) memerhatikan struktur bahan ajar. 

 

5. Permasalahan terkait LKPD 

 

Lee (2014), menjelaskan dalam penelitiannya terkait permasalahan yang sering 

ditemukan dalam LKPD, saat ia membandingkan LKPD yang terdapat di 34 

negara (perbandingan lintas negara). Aspek permasalahan yang ditemukan dalam 

LKPD adalah sebagai berikut: 

a. Penulisan dan jarak teks yang diberikan untuk peserta didik ditulis terlalu kecil. 
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b. Kalimat instruksi terlalu rumit dipahami dan memerlukan penjelasan guru. 

c. Pertanyaan hanya menawarkan satu cara yang benar untuk merespons dan tidak 

dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan 

keingintahuan dasar mereka. 

d. Tugas cenderung membosankan atau dirancang untuk melatih keterampilan 

tertentu secara berulang kali.  

 

B. Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang menggunakan 

masalah di dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik, untuk belajar 

tentang keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensial dari materi pelajaran (Barell, 2007: 5). Peserta didik  

dapat mengenali masalah kontekstual kehidupan dan peserta didik  didorong 

belajar aktif, sehingga memperoleh pengalaman langsung dan mendapatkan 

pengetahuan belajar yang lebih bermakna (Arends, 2012). Pembelajaran berbasis 

masalah sangat cocok untuk membantu peserta didik  menjadi  aktif karena 

menempatkan belajar dalam masalah dunia nyata dan membuat peserta didik 

bertanggung jawab atas pembelajaran mereka (Lee et al., 2010).  

 

Secara khusus pembelajaran berbasis masalah juga ditujukan untuk meningkatkan 

dan mengoptimalkan hasil pendidikan yang berpusat pada peserta didik, 

pembelajaran yang kolaboratif, kontekstual, terpadu, mandiri dan reflektif (Gwee, 

2009). Pembelajaran berbasis masalah membantu peserta didik  berpikir untuk 

menyelesaikan masalah dan meningkatkan keterampilan berpikir mereka dengan 

membangun situasi nyata yang berkaitan dengan konsep yang harus dipelajari 

(Bilgin et al., 2009). Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran 

yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara 

individu maupun kelompok dalam lingkungan nyata, untuk mengatasi 

permasalahan sehingga pembelajaran menjadi bermakna, relevan dan kontekstual 

(Tan, 2003). 
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Berdasarkan pemaparan definisi pembelajaran berbasis masalah dari beberapa 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan 

pembelajaran yang menghadirkan permasalahan yang ada di sekitar kehidupan 

peserta didik, sebagai stimulus untuk membuat peserta didik aktif mengonstruk 

konsep yang berkaitan dengan materi pelajaran dan melatih keterampilan-

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mereka miliki. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Tan (2003: 30–31), dalam bukunya yang berjudul Problem-Based Learning 

Innovation menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah dalam 

kurikulum biasanya mencakup beberapa karakteristik, yaitu: 1) permasalahan 

menjadi starting poin dalam belajar;  2) permasalahan yang diangkat adalah 

permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak tersruktur;  3) permasalahan 

membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective); 4) permasalahan 

menantang pengetahuan, sikap dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik; 

5) belajar mengarahkan diri menjadi hal yang utama;  6) pemanfaatan sumber 

pengetahuan yang beragam; 7) belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan 

kooperatif;  8) pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah; 9) 

keterbukaan proses pembelajaran meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar dan 10) PBL melibatkan evaluasi dan review oleh peserta didik 

dalam proses belajar. Selanjutnya Arrends (2012: 397), mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa ciri khusus  yaitu: 1) memulai 

dengan masalah; 2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu; 3) melakukan 

penyelidikan otentik; 4) menghasilkan karya/produk dan menyajikannya serta 5) 

kerjasama/ kolaborasi. 

 

Berdasarkan pemaparan tentang karakteristik pembelajaran berbasis masalah di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang paling mendasar dari 

pembelajaran berbasis masalah adalah, adanya suatu masalah kontekstual 

(kehidupan sehari-hari) yang dijadikan stimulus dalam pembelajaran dan terdapat 

tahapan pembelajaran kolaboratif yang menuntun peserta didik memecahkan 

masalah yang dimunculkan dalam pembelajaran. 
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3. Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah menyesuaikan tahapan pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan oleh ahli. Berikut adalah 

tahapan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang dijelaskan oleh Oon 

Seng Tan dan Richard I Arends. 

 

Tabel 2. 2 Tahapan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

No Arends  Tan  

1 Orientasikan peserta didik  pada masalah Presentasi masalah 

2 Mengorganisasi  peserta didik  untuk belajar Analisis awal 

3 
Guru membantu peserta didik  secara individu/  

kelompok untuk melakukan penyelidikan 

Generasi masalah pembelajaran 

4 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

dan guru membantu peserta didik  dalam 

perencanaan dan penyampaian karya 

Iterasi pemecahan masalah secara 

independen dan kolaboratif 

5 
Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Integrasi pengetahuan baru 

6 -  Presentasi dan evaluasi solusi 

Sumber: (Arends, 2012: 411; Tan, 2003: 32) 

 

Berdasarkan analisis KD dan rencana kegiatan peserta didik  dalam LKPD yang 

dikembangkan, maka LKPD dikembangkan dengan mengadaptasi pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Tan, dengan tahapan 

seperti dalam Tabel 2.3. 

 

Tabel 2. 3 Tahapan- Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah oleh Tan (2003) 

No Tahapan  Aktivitas 

1 Menemukan masalah  
Mengembangkan kolegalitas, merefleksi bacaan dan penyelidikan 

individu, brainstorming dan artikulasi masalah. 

2 

Menganalisis dan 

mempelajari pokok 

masalah 

Mengidentifikasi masalah dan perumusan tujuan pembelajaran, 

tugas pembelajaran mandiri dan pengajaran teman sebaya, 

membuat daftar masalah dan setuju untuk mencari informasi. 

3 
Menemukan dan 

melaporkan 

Peserta didik berkumpul untuk berbagi informasi baru yang 

mereka temukan, mempraktikkan kolaborasi kelompok dan 

keterampilan komunikasi melalui pencarian informasi  

4 

Menyajikan dan 

memperbaiki cara 

memecahkan 

masalah/ solusi  

Peserta didik memresentasikan solusi mereka untuk skenario 

masalah dengan melakukan pendekatan reflektif dan evaluatif. 

Guru membantu peserta didik untuk mengklarifikasi keraguan, 

kesenjangan dan untuk memperbaiki kesalahpahaman. 

5 

Menyimpulkan, 

menggabungkan 

serta melakukan 

penilaian 

Peserta didik didorong untuk mengkritik sumber belajar, 

merefleksikan pengetahuan baru yang telah dipelajari sebagai 

hasil dari masalah.Guru membantu peserta didik merangkum, 

mengintegrasikan prinsip dan konsep. Anggota kelompok 

mengevaluasi apa yang mereka lakukan sebagai pembelajar 

mandiri/ anggota kelompok. 
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Peran guru dalam pelaksanaan tahapan pembelajaran berbasis masalah, ialah 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Newman (2005), yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis masalah 

peran guru adalah sebagai tutor atau fasilitator yang bertugas mengembangkan 

pengetahuan dan skills peserta didik. Lebih lanjut, Newman menjelaskan langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam pembelajaran berbasis masalah meliputi, 

1) penyajian permasalahan untuk menstimulasi peserta didik; 2) pemberian 

kesempatan untuk peserta didik belajar secara berkelompok  membangun 

pengetahuan secara sosial, melalui proses refleksi dan penyelidikan dengan cara 

berdiskusi, bertukar pengetahuan, bertukar sumber belajar untuk menentukan 

solusi yang tepat dari permasalahan yang ada; 3) memfasilitasi proses 

pembelajaran agar peserta didik bertanggung jawab dengan tugas mereka dan 4) 

menarik kesimpulan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. 

 

4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Beberapa keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah menurut 

Akinoglu dan Tandogan (2007), dapat dilihat dalam Tabel 2.4 di bawah ini. 

 

Tabel 2. 4 Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Masalah 

No Keunggulan Kelemahan 

1 Pembelajaran berpusat pada peserta didik    Guru sulit merubah gaya belajar 

2 
Mengembangkan pengendalian diri peserta 

didik   

Diperlukan cukup banyak 

waktu 

3 
Memungkinkan peserta didik  mempelajari 

peristiwa secara multidimensi  

Peserta didik  dapat mengakhiri 

pembelajaran lebih cepat 

4 
Mengembangkan keterampilan pemecahan 

masalah peserta didik  

Pembelajaran memerlukan 

sumber belajar yang kaya 

5 

Mendorong peserta didik  mempelajari materi 

dan konsep baru ketika memecahkan masalah 

Cukup sulit 

mengimplementasikan PBL 

dalam semua kelas 

6 
Mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berkomunikasi peserta didik 

Cukup sulit mengakses 

pembelajaran 

7 Mengembangkan HOTS dan berpikir ilmiah   

8 Menyatukan teori dan praktek   

9 Memotivasi guru dan peserta didik    

10 

Peserta didik  memperoleh keterampilan 

mengelola waktu, fokus, pengumpulan data, 

pembuatan laporan penyiapan dan evaluasi  
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C. Literasi Digital 

 

1. Pengertian Literasi Digital 

 

Konsep literasi digital diperkenalkan pertama kali oleh Paul Gilster pada tahun 

1997 (Gruszczynska & Pountney, 2013). Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan pemanfaatan teknologi di lingkungan masyarakat, pengertian 

literasi digital mengalami perkembangan. Bawden (2001), menawarkan 

pembaharuan pemahaman tentang literasi digital, ia menyatakan bahwa literasi 

digital berakar pada literasi komputer/ literasi teknologi dan literasi informasi. 

Literasi teknologi merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital termasuk di 

dalamnya pengguna dan kemampuan teknis. Sedangkan literasi informasi 

memfokuskan pada satu aspek pengetahuan, seperti kemampuan untuk 

memetakan, mengidentifikasi, mengolah dan menggunakan informasi digital 

secara optimal.  

 
Martin (2005), menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan individu 

untuk secara tepat menggunakan alat-alat digital, sebagai fasilitas untuk 

mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi dan 

menyintesis sumber daya digital, sehingga dapat membangun pengetahuan baru, 

membuat media ekspresi dan dapat dijadikan media untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Selanjutnya Tim Gerakan Literasi Nasional/ GLN Kemendikbud 

(2017a), mendefinisikan literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk 

menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan, dalam  

menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan 

memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli  tersebut dapat disimpulkan bahwa, literasi 

digital adalah kemampuan menggunakan serta memahami pemanfaatan alat  TIK 

secara tepat dan efektif untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan 

mengomunikasikan informasi sehingga dapat menunjang kelancaran interaksi 

dalam kehidupan sosial. 
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2. Manfaat Literasi Digital 

 

Wright (2015), dalam infographics yang berjudul Top 10 Benefits of Digital 

Literacy: Why You Should Care About Technology, menyatakan bahwa terdapat 

10 manfaat penting dari adanya literasi digital, yaitu: 1) menghemat waktu dalam 

menemukan sumber informasi terpercaya; 2) belajar menjadi lebih cepat; 3) 

menghemat uang; 4) membuat lebih aman, karena informasi digital menjadi 

referensi ketika ingin melakukan suatu aktivitas; 5) selalu memperoleh informasi 

terkini; 6) selalu terhubung dengan orang lain; 7) membuat keputusan yang lebih 

baik karena mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis dan 

membandingkannya kapan saja; 8) membantu pekerjaan; 9) membuat bahagia, 

karena konten-konten yang bersifat menghibur bisa berpengaruh terhadap 

kebahagian seseorang dan 10) mempengaruhi dunia, karena di internet tersedia 

tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya, sehingga 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika 

kehidupan sosial dunia. 

 

3. Elemen Literasi Digital 

 

Elemen literasi digital terdiri atas kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai 

dalam pemanfaatan TIK. Belshaw (2012) dalam penelitiannya, menjelaskan 

bahwa terdapat delapan elemen penting  dalam pengembangan literasi digital, 

yaitu: 1) kultural, pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital; 2) kognitif, 

daya pikir dalam menilai konten; 3) konstruktif, reka cipta sesuatu yang ahli dan 

aktual; 4) komunikatif, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia 

digital; 5) kepercayaan diri; 6) kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru; 7) 

kritik dalam menyikapi konten dan (8) bertanggung jawab secara sosial. 

 

Beetham et al (2009), juga menyatakan bahwa terdapat tujuh elemen penting 

dalam literasi digital, yaitu: 1) literasi Informasi, kemampuan pengguna media 

digital untuk menemukan, menafsirkan,  mengevaluasi, mengelola dan 

membagikan informasi; 2) digital scholarship, mencakup partisipasi aktif 

pengguna media digital dalam kegiatan akademik; 3) learning skills, keterampilan 

para pengguna media digital untuk bisa menggunakan teknologi untuk 
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mendukung aspek kehidupannya; 4) information and communication technologies  

(ICT) literacy, fokus pada kemampuan pengguna media digital untuk mengadopsi, 

menyesuaikan dan menggunakan perangkat digital baik aplikasi dan layanannya; 

5) manajemen privasi, memfokuskan bagaimana pengguna media digital 

mengelola identitas online; 6) communication and collaboration, berkaitan 

dengan partisipasi aktif pengguna media digital untuk mengefisiensikan waktu 

untuk mengirimkan informasi dan 7) media literacy, kemampuan pengguna media 

digital yang secara kritis dan kreatif dapat menyaring informasi yang beredar di 

berbagai media.  

 

Berdasarkan pendapat 2 ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen  literasi 

digital tidak hanya sebatas pada kemampuan teknik penggunaan alat teknologi 

digital, namun elemen literasi digital mencakup banyak kemampuan yang 

membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menggunakan, mengelola dan 

menyaring informasi digital serta dapat membuat suatu karya (konten digital) 

yang bermanfaat. 

 

4. Kompetensi Literasi Digital 

 

Gilster (1997), mengelompokkan kompetensi literasi digital ke dalam empat 

kompetensi inti yaitu: 

a. Pencarian di Internet (Internet Searching), mencakup kemampuan untuk 

melakukan pencarian informasi di internet dengan menggunakan search 

engine, serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. 

b. Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation), mencakup pengetahuan 

tentang hypertext dan hyperlink  beserta cara kerjanya, pengetahuan tentang 

perbedaan antara membaca buku teks dengan  melakukan browsing via 

internet, pengetahuan tentang cara kerja web meliputi pengetahuan  tentang  

bandwidth, http, html, dan url, serta kemampuan memahami karakteristik 

halaman web. 

c. Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation), mencakup kemampuan 

seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang 

ditemukan secara online, kemampuan membedakan antara tampilan dengan 

konten informasi, kemampuan menganalisa latar belakang informasi, 
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kemampuan mengevaluasi suatu alamat web dengan  cara memahami macam-

macam domain untuk setiap lembaga ataupun negara tertentu. 

d. Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly), mencakup kemampuan 

untuk melakukan crosscheck  atau memeriksa ulang  terhadap informasi yang 

diperoleh, kemampuan untuk menggunakan semua jenis media untuk  

membuktikan kebenaran informasi, serta kemampuan untuk menyusun sumber 

informasi yang  diperoleh di internet. 

 

5. Rubrik Literasi Digital  

 

Rubrik literasi digital yang digunakan dalam penelitian  merujuk pada kuesioner 

penilaian literasi digital Murdy dan Putri (2020) yang mengembangkan instrument 

sesuai dengan penjelasan Gilster (1997), dengan indikator dan aspek penilaian 

seperti yang disajikan dalam Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Rubrik Literasi Digital 

No Indikator/ Aspek Penilaian 

Pencarian Di Internet (Internet Searching) 

1 Saya merasa penting untuk memanfaatkan akses internet sebagai media 

pembelajaran dan sumber informasi. 

2 Saya memanfaatkan akses internet untuk mencari informasi untuk pembelajaran. 

3 Melalui internet saya dapat mengakses berbagai macam informasi yang 

dibutuhkan. 

4 Pencarian di internet menjadi kebiasaan baru bagi saya dalam 

belajar dan mencari informasi. 

5 Saya melakukan pencarian informasi melalui search engine 

seperti menggunakan salah satu media digital seperti Yahoo, Ask, 

Google, MSN, Bing dan Altavista. 

6 Saya merasa penting untuk memanfaatkan akses internet 

sebagai media pembelajaran dan sumber informasi 

Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation) 

7 Saya mengetahui informasi dalam bentuk hypertext atau format Multimedia 

8 Saya mengetahui perbedaan informasi dalam internet dan buku teks 

9 Saya mampu membedakan antara tampilan dan konten informasi 

10 Setiap mengakses sebuah website, saya sering mengunjungi link yang ada 

didalam website tersebut 

Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation) 

11 Sebelum menggunakan informasi dari internet, maka terlebih dahulu saya akan 

melakukan analisa terhadap latar belakang informasi 

12 Saya tidak langsung mempercayai informasi yang terdapat dalam link yang saya 

temukan pada search engine dan website 

13 Saya memiliki kesadaran untuk melakukan analisa terhadap halaman web 
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No Indikator/ Aspek Penilaian 

Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly) 

14 Sebelum mengakses informasi, saya akan membedakan apa yang ingin diketahui 

dan dibutuhkan dari sumber berbeda berdasarkan 

kredibilitas data 

15 Saya menyelesaikan tugas dengan melakukan pencarian pada search engine 

16 Saya dengan mudah dapat menggunakan beberapa jenis media untuk 

mendapatkan kebenaran informasi yang telah diperoleh 

17 Saya akan berdiskusi dengan orang lain dalam upaya pemecahan masalah terkait 

tugas yang diperoleh 

18 Saya menyusun sumber informasi yang telah diperoleh dari search engine 

 

6. Pembelajaran Melalui Aplikasi WhatsApp Messenger  

 

Aplikasi WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan instan berbasis smartphone 

dan web yang memungkinkan pengguna untuk bertukar informasi menggunakan 

berbagai media termasuk pesan teks, gambar, video, dan audio (WhatsApp, 2010). 

Aplikasi ini terus dikembangkan sehingga tidak terbatas hanya untuk chatting 

(obralan teks) dan broadcast pesan berantai saja, melainkan lebih ke aplikasi 

kolaborasi (collaboration applications) dan berbagi informasi (information 

sharing), sehingga tujuan dari e-learning benar-benar bisa dimanfaatkan (Prajana, 

2017).  

 

Platform WhatsApp memiliki fitur kolaboratif, yaitu 1)  peserta didik secara online 

dapat bertukar pesan teks, gambar, video, dan catatan suara ke kontak jejaring 

sosial atau grup mereka; 2) peserta didik dan guru dapat membuat kelompok (grup 

jejaring sosial) yang mendukung interaksi sosial hingga 11 anggota kelompok 

yang anggotanya dapat terlibat dalam forum diskusi; 3) WhatsApp Messenger 

menyediakan fasilitas dimana peserta didik mampu  untuk mengirim pesan tanpa 

batas dan 5) peserta didik dapat menggunakan WhatsApp melalui berbagai 

perangkat seluler, seperti seperti smartphone, tablet Galaxy dan sebagainya 

(WhatsApp, 2010).  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bouhnik dan Deshen (2014), diketahui 

bahwa kelebihan penggunaan WhatsApp dalam pengajaran adalah, 1) ketersediaan 

guru yang lebih banyak kepada proses belajar peserta didik; 2) kesempatan bagi 

peserta didik untuk saling membantu dan memliki kesempatan mengenal lebih 
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mendalam peserta didik lainnya dan 3) pengintegrasian WhatsApp ke dalam 

pendidikan memudahkan dan menyenangkan peserta didik dalam belajar. 

Melalui tes prestasi dan pengukuran sikap peserta didik, menunjukkan bahwa 

jejaring sosial WhatsApp lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap 

muka di kelas. Hal ini karena teknologi pembelajaran seluler membantu peserta 

didik untuk membuat komunitas belajar, sehingga peserta didik dengan mudah 

membangun pengetahuan dan membaginya dengan anggota lain dari grup 

WhatsApp melalui pesan instan (WhatsApp, 2010). 

 

Berdasarkan pemaparan terkait penggunaan WhatsApp di atas, dapat disimpulkan 

bahwa WhatsApp memiliki peran penting dalam membantu peserta didik dalam 

belajar. 

 

D. Kemampuan Berkolaborasi 

 

1. Pengertian Kemampuan Berkolaborasi 

 

Kata kolaborasi berasal dari bahasa Latin comand laborare, yang berarti bekerja 

bersama (Ofstedal & Dahlberg, 2009). Orang yang berlatih kolaborasi berusaha  

menciptakan visi bersama dengan strategi bersama saat menyelesaikan masalah 

atau mencapai tujuan (Lee et al., 2017; Ofstedal & Dahlberg, 2009). Kolaborasi 

merupakan gaya interaksi antara dua orang atau lebih meliputi dialog, 

perencanaan, pengambilan keputusan bersama secara kreatif untuk mencapai 

tujuan (Murawski, 2010). Kemampuan berkolaborasi peserta didik  merupakan 

salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik  pada abad  

ke- 21 (Hermawan et al., 2017). Kolaborasi dalam proses pembelajaran 

merupakan suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain, yang saling membantu 

dan melengkapi untuk melakukan tugas-tugas tertentu agar  dapat memperoleh 

suatu tujuan yang telah ditentukan (Kemendikbud, 2017b).  

 

Berdasarkan pemaparan tentang pengertian kolaborasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berkolaborasi dalam pembelajaran merupakan kemampuan 

untuk saling bekerjasama antar peserta didik dalam kelompok, yang memiliki 
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kesamaan tujuan yang harus dicapai dan kesamaan permasalahan yang harus 

diselesaikan secara bersama-sama, melalui berbagai aktivitas pembelajaran. 

 

2. Proses Kolaboratif  

 

Ansell dan Gash (2008), memetakan tahapan tentang bagaimana proses 

kolaboratif terjadi. Tahapan tersebut yaitu: 1) dialog secara tatap muka (face-to-

face dialogue); 2) membangun kepercayaan (trust building); 3) membangun 

komitmen terhadap proses (commitment to the process); 4) berbagi pemahaman 

(shared understanding) dan 5) terbentuknya hasil sementara (intermediate 

outcome). Selanjutnya, Innes dan Booher (2000), mengembangkan model DIAD 

Network Dynamic untuk memperlihatkan bahwa proses kolaborasi 

menggambarkan jejaring kolaboratif dimana terdapat keragaman, saling 

ketergantungan dan dialog otentik didalamnya. Dialog otentik (authentic 

dialogue) berupa komunikasi yang mengalir melalui jejaring secara akurat dan 

dapat dipercaya diantara para peserta. Tahapan dialog otentik, memunculkan 

interaksi timbal balik (reciprocity), hubungan (relationship), pembelajaran 

(learning), kreatifitas (creativity) dan menghasilkan adaptasi dari sistem yang ada. 

Proses kolaboratif  tersebut, secara skematis disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog Otentik: 

 Timbal Balik 

 Hubungan 

 Pembelajaran 

 Kreatifitas 

 

Proses Kolaboratif 

Komitmen  

Terhadap Proses 
Pemahaman  

Bersama 

Hasil  

Sementara 

Dialog Tatap Muka 

Membangun  

Kepercayaan 

Gambar 2. 1 Prasyarat Keberhasilan Proses Kolaboratif 

(Sumber: diadaptasi dari Ansell & Gash, 2007; Innes & Booher, 2000) 
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Kecakapan berkolaborasi peserta didik di dalam pembelajaran terdiri atas 

beberapa kemampuan. Trilling & Fadel (2009), mengungkapkan bahwa peserta 

didik  dapat dikatakan memiliki kemampuan berkolaborasi, jika memenuhi 3 

komponen, yaitu: 1) menunjukkan kemampuan bekerja secara efektif dan 

menghargai keberagaman tim; 2)  menunjukan fleksibilitas dan kemauan untuk 

menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan bersama; dan 3) 

mengemban tanggung jawab bersama dalam bekerja kolaboratif dan menghargai 

kontribusi setiap anggota tim.  

 

Kolaborasi yang efektif  dapat terlihat dari beberapa  keterampilan sosial dan 

kemampuan mengomunikasikan suatu gagasan. Beers (2011: 23), menjelaskan 

keterampilan peserta didik  saat berkolaborasi dengan efektif, yaitu: 1) secara aktif 

mendengarkan satu sama  lain; 2) menghargai pendapat dan karya orang lain; 3) 

bekerja sama dengan orang lain; 4) mengikuti aturan kelompok; 5) berdiskusi 

untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan kelompok; 6) 

bertanggung jawab sebagai anggota tim; 7) bersikap terbuka terhadap ide, 

perspektif dan informasi baru; 8) melihat hal-hal sebagaimana orang lain 

melihatnya dengan menggabungkan  ide dan 9) menangani konflik secara efektif. 

 

3. Rubrik Kemampuan Berkolaborasi  

 

Rubrik kemampuan berkolaborasi peserta didik dalam penelitian ini, merujuk 

pada rubrik kemampuan berkolaborasi oleh Hermawan et al  (2017), dengan 

mengadopsi rubrik standar  Collaborative Work Skills oleh ReadWriteThink 

(2005), seperti yang disajikan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2. 6 Rubrik Kemampuan Berkolaborasi 

Indikator 4 3 2 1 

Kontribusi Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil sangat 

sering (lebih dari 

2 kali) memberi 

gagasan yang 

menjadi acuan 

dalam diskusi.  

 

 

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil 

sering (hanya 2 

kali) memberi  

gagasan.  

 

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil 

jarang (hanya 1 

kali) memberi 

gagasan. 

 

Dalam diskusi 

kelompok besar 

atau kecil tidak 

memberi 

gagasan dan 

tidak  

ikut 

berpattisipasi 
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Indikator 4 3 2 1 

 Mampu 

memimpin 

diskusi dan 

sering (lebih dari 

2 kali) 

berkontribusi 

dalam 

berpartisipasi. 

 

Namun tidak 

sering (hanya 2 

kali) 

berkontribusi 

dalam 

berpartisipasi. 

Namun sedikit 

(hanya 1 kali) 

berpartisipasi 

 

Manajemen 

waktu 

Menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu atau 

selesai sebelum 

batas waktu, 

sehingga tidak 

pernah 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya. 

Tugas 

diselesaikan, 

namun 

terlambat ≤ 3 

menit dari 

waktu yang 

ditentukan. 

sehingga masih 

tidak 

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya 

 

Tugas 

diselesaikan,  

namun 

terlambat > 3 

menit dari 

waktu yang 

ditentukan. 

Sehingga  

menyebabkan 

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya. 

 

Tidak 

mengerjakan 

tugas, sehingga 

menyebabkan  

kelompok 

memperpanjang 

batas waktu 

pengerjaannya 

Pemecahan 

Masalah 

Sangat sering 

(lebih dari 2 

kali) melakukan 

usaha yang jelas 

untuk 

menemukan dan 

memberikan 

gagasan  

sendiri untuk 

menjawab  

permasalahan. 

Sering (hanya 2 

kali) 

melakukan 

usaha untuk 

mencari 

jawaban atas 

permasalahan, 

tetapi solusi 

yang ditemukan 

hasil  

pengembangan 

dari gagasan 

orang lain. 

 

Jarang (hanya 1 

kali) melakukan 

usaha untuk 

mencari 

jawaban atas 

permasalahan 

dan 

menggunakan 

solusi yang 

digagaskan oleh  

orang lain. 

Tidak ada usaha 

untuk 

menemukan 

dan memberi 

jawaban atas 

permasalahan  

serta 

memberikan 

semua tugas 

(mengandalkan) 

kepada orang 

lain. 

 

Bekerja 

dengan 

Orang Lain 

Sangat sering 

(lebih dari 2 

kali) 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain dengan baik 

dan sangat 

sering (lebih dari 

2 kali) 

membantu orang 

lain sehingga 

memudahkan da 

kerja kelompok. 

Sering (hanya 2 

kali) 

mendengarkan  

pendapat orang 

lain dengan 

baik dan sering 

(hanya 2 kali) 

membantu 

orang lain, 

namun tidak 

memudahkan 

dalam kerja 

kelompok. 

Jarang (hanya 1 

kali) 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain dan jarang 

(hanya 1 kali) 

membantu 

orang lain 

dikarenakan 

kesulitan untuk 

kerja  

kelompok. 

Tidak 

mendengarkan 

pendapat orang 

lain atau tidak 

membantu 

orang lain dan 

tidak 

berpartisipasi 

dalam kerja 

kelompok. 
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Indikator 4 3 2 1 

Teknik 

Peyelidikan 

Sangat sering 

mencari 

berbagai sumber 

(terfokus pada 

lebih dari 3 

sumber) dan 

selalu mencatat 

informasi secara 

detail. 

Sering mencari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 3 

sumber) dan 

selalu mencatat 

informasi, 

tetapi tidak 

detail. 

 

Jarang mecari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 2 

sumber) dan 

mencatat 

informasi, tetapi 

tidak detail. 

Tidak mencari 

berbagai 

sumber (hanya 

terfokus pada 

satu sumber) 

dan  

tidak mencatat 

informasi. 

Sintesis Jarang atau tidak 

pernah mengatur 
informasi  yang 

ditemukan 

sendiri dan 

orang lain 

menjadi 

formulasi 

informasi yang 

berguna 

Terkadang 

mengatur 

informasi  yang 

ditemukan 

sendiri dan 

orang lain 

menjadi 

formulasi 

informasi yang 

berguna 

Biasa mengatur 

informasi yang 

ditemukan 

sendiri dan 

orang lain 

menjadi 

formulasi 

informasi yang 

berguna 

Mengatur 

informasi yang 

ditemukan 

sendiri dan 

orang lain 

menjadi 

formulasi 

informasi yang 

berguna 

 

 

E. Teori Belajar yang Mendukung Pengembangan Produk 

 

1. Teori Belajar Konstruktivisme 

 

Teori ini menunjukkan bahwa manusia membangun pengetahuan dan makna 

berdasarkan pengalaman (Bada & Olusegun, 2015). Konstruktivisme secara luas 

diartikan sebagai pendekatan untuk menyelidiki tingkat pemahaman peserta didik 

untuk meningkatkan pemahaman dan merubah pemikirannya ke tingkat yang 

lebih tinggi (Mvududu & Thiel-Burgess, 2012). Konstruktivisme mengacu pada 

bagaimana belajar dan berpikir, menggambarkan cara peserta didik dapat 

memahami materi serta bagaimana materi dapat diajarkan secara efektif (Amineh 

& Asl, 2015).  

 

2. Teori Belajar Kognitif 

 

Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berkaitan dengan cara-cara di 

mana peserta didik mengembangkan pandangan mereka dengan  menekankan 

pada identifikasi pengetahuan peserta didik sebelumnya (Happs, 1985). Perspektif 

pembelajaran kognitif ada dalam beberapa metode pembelajaran diantaranya, 
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Inquiry Learning, Discovery Learnin dan Problem-Based Learning (Yilmaz, 

2011).  

 

Teori belajar kognitif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 1) pembelajaran 

dan pengembangan tergantung pada pengalaman peserta didik; 2) peserta didik 

aktif berupaya untuk memahami pengalaman pembelajaran; 3) pembelajar 

membangun pengetahuan; 4) pengetahuan yang dibangun tergantung pada 

pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik; 5) pembelajaran ditingkatkan 

dalam lingkungan sosial dan 6) pembelajaran membutuhkan latihan dan umpan 

balik (Khine & Saleh, 2010). 

 

3. Teori Belajar Kolaboratif 

 

Belajar kolaboratif' menggambarkan situasi di mana bentuk interaksi di antara 

orang-orang diharapkan akan memicu mekanisme pembelajaran (Dillenbourg et 

al., 2009). Konsep pembelajaran kolaboratif, yaitu pengelompokan peserta didik 

untuk mencapai tujuan akademik. Keberhasilan satu peserta didik membantu 

peserta didik lain untuk menjadi sukses (Gokhale, 1995). Beberapa prinsip dalam 

pembelajaran kolaboratif, yaitu: 1) membentuk kelompok peserta didik dalam 

kolaborasi; 2) merekomendasikan guru untuk tidak melakukan intervensi dalam 

kelompok kerja (guru menempatkan peserta didik dengan jelas dan tegas untuk 

mengatur diri mereka sendiri dalam mengerjakan tugas) dan 3) pembelajaran 

kolaboratif merekomendasikan agar guru tidak mengatur pembelajaran kolaboratif 

(Bruffee, 2010).  

 

4. Teori Belajar Kooperatif  

 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan lebih dari sekedar 

meminta peserta didik untuk bekerja bersama dalam kelompok (Jacobs, 2004). 

Prinsip pembelajaran pada teori belajar kooperatif  dijelaskan oleh Jacobs  yaitu: 

1) pembentukkan kelompok dilakukan dengan cara pencampuran; 2) keterampilan 

kolaboratif; 3) otonomi kelompok, mendorong peserta didik untuk memperhatikan 

sumber daya diri sendiri dan tidak mengandalkan guru; 4) memaksimalkan 

interaksi teman sebaya; 5) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; 6) 
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akuntabilitas individu untuk belajar dan berbagi pengetahuan dan ide dengan 

orang lain; 7) saling ketergantungan positif; dan 8) menganggap kerjasama bukan 

hanya menjadi cara belajar, tetapi juga menjadi bagian dari konten untuk 

dipelajari.  

 

5. Teori Belajar Sosial  

 

Belajar sosial adalah proses belajar yang terjadi karena adanya pengaruh 

lingkungan sosial (individu akan mengamati perilaku atau tindakan orang lain). 

Bandura (1969), menjelaskan bahwa seorang individu belajar banyak tentang 

perilaku melalui pengalaman langsung atau pengamatan (mencontoh model) atau 

peniruan. Terdapat empat tahap belajar dari proses pengamatan tersebut antara 

lain: 1) atensi, memberikan perhatian terhadap model dengan cermat; 2) retensi, 

mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati; 3) 

reproduksi, memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan 

mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya lalu mencoba 

menirukan atau memraktekkan perilaku yang dilakukan oleh model dan 4) 

motivasional, memiliki motivasi untuk belajar dari model.  

 

6. Teori Pemrosesan Informasi  

 

Teori pemrosesan informasi berkaitan dengan proses mengumpulkan informasi 

oleh peserta didik dalam pelaksanaan investigasi dalam pembelajaran. Tahapan 

pemrosesan informasi  menurut  Gagne (1976), dibagi menjadi 3 taraf struktural 

sistem informasi. Pertama, sensory atau intake register, informasi masuk ke 

sistem melalui sensory register disimpan dalam periode waktu terbatas. Agar tetap 

dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan 

informasi di long-term memory. Kedua, working memory atau short term memory, 

pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory, di sini 

berlangsung proses berpikir yang sadar. Kelemahan working memory yaitu, sangat 

terbatas kapasitas isinya dan memerhatikan sejumlah kecil informasi secara 

serempak. Ketiga, long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas 

kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi.
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F. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dalam penelitian pengembangan ini disajikan dalam Tabel 2.7 di bawah ini. 

 

Tabel 2. 7 Penelitian yang Relevan 

Wijayanti (2019) 
Apriliasari & Ruwanto 

(2017) 
Prabawati (2019) Astuti (2018) Peneliti 

 

Judul: 

Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berbasis Masalah pada 

Pemecahan Konsep 

Matematis Siswa 

   

 

 

 

Jurnal: 

Academic Journal of Math, 

Volume: 1, No: 1, Tahun: 

2019 

 

Metode:  

Penelitian Pengembangan  

Research and Development 

(R&D) 

 

 

 

Judul: 

Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik Materi 

Elastisitas Zat Padat 

Berbasis Problem Based 

Learning untuk 

Meningkatkan Partisipasi 

dan Hasil Belajar Peserta 

Didik SMA Kelas X 

 

Jurnal:  

Jurnal Pendidikan Fisika 

Volume : 6, No: 2, Tahun: 

2017 

 

Metode:  

Penelitian pengembangan  

atau  Research and 

Development (R & D) 

 

  

 

 

Judul: 

Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa Berbasis Masalah dengan 

Strategi Heuristic untuk 

Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Matematis 
 

 

 

 

 

Jurnal:  

Mosharafa: Jurnal Pendidikan 

Matematika Volume:8, No: 1, 

Tahun:  2019 

 

Metode:  

Penelitian dan pengembangan 

(R&D) 

 

 

Judul: 

Pengembangan LKPD 

Berbasis PBL (Problem 

Based Learning) Untuk 

Meningkatkan Keterampilan  

Berpikir Kritis  Peserta Didik  

Pada Materi Kesetimbangan 

Kimia 

 

 

Jurnal:  

Chemistry Education Review 

(CER), Volume: 1, No: 2, 

Tahun: 2018 

 

Metode:  

Penelitian dan 

Pengembangan   

 

 

 

 

 

 

Judul: 

Pengembangan Lembar Kerja 

Peserta Didik Berbasis Masalah 

pada Materi Fluida Dinamik 

untuk Menumbuhkan  Literasi 

Digital dan Kemampuan 

Berkolaborasi Peserta Didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Penelitian pengembangan  atau  

Research and Development (R 

& D) 
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Tabel. 2.7 (Lanjutan) 

Wijayanti (2019) 
Apriliasari & Ruwanto 

(2017) 
Prabawati (2019) Astuti (2018) Peneliti 

Prosedur : 

Penelitian ini adalah 

penelitian dan 

pengembangan 

dengan mengikuti alur Borg 

& Gall yang mencakup 7 

(tujuh) langkah yaitu 

penelitian pendahuluan, 

perencanaan, 

mengembangkan 

jenis/produk awal, uji coba 

tahap awal, revisi produk 

utama, uji coba lapangan 

dan melakukan revisi 

terhadap produk 

operasional.  

 

 

Hasil Penelitian: 

LKPD berbasis masalah 

pada pemahaman konsep 

matematis dapat 

meningkatkan pemahaman 

konsep peserta didik dengan 

baik dan 

menarik 

Prosedur : 

Penelitian dilaksankan 

dengan menggunakan model 

4D yaitu, define, design, 

develop dan disseminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian: 

LKPD berbasis PBL dapat 

meningkatkan partisipasi 

dan hasil belajar peserta 

didik SMA kelas X. 

Prosedur :  

Jenis penelitian adalah penelitian 

pengembangan (Research and 

Development), 

yang terdiri dari tahap-tahap 

studi literatur, studi, observasi, 

wawancara, pengembangan 

lembar kerja siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian: 

LKS berbasis masalah tergolong 

efektifuntuk memfasilitasi 

kemampuan literasi 

matematis  siswa sehingga dapat  

digunakan dalam pembelajaran 

khusunyamateri SPLDV. 

Prosedur : 

Desain penelitian mengikuti  

model  Pengembangan 

Hannafin dan Peck, terdiri 

atas tiga tahap pengembangan 

yaitu tahap analisis  

kebutuhan, desain dan 

pengembangan dan 

implementasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian: 

LKPD berbasis PBL dapat 

meningkatkan keterampilan  

berpikir kritis  peserta didik 

dengan kategori tinggi. 

Prosedur : 

Penelitian mengadopsi langkah 

pada model pengembangan 

Gall et al tahun 2003, 1) 

penelitian dan pengumpulan 

data; 2) perencanaan; 3) 

pengembangan draf produk; 4) 

validasi produk (uji ahli); 5) 

revisi produk hasil uji ahli; 6) 

uji coba terbatas (uji coba 

kelompok kecil); 7) revisi 

produk hasil uji coba terbatas; 

8) uji coba produk lebih luas  

(uji coba kelompok lebih luas); 

9) revisi produk final; 10) 

diseminasi dan implementasi.  

 

 

Kebaruan: 

Mengembangkan LKPD 

berbasis masalah yang 

dikembangkan pada materi 

fluida dinamik untuk 

menumbuhkan literasi digital 

dan kemampuan berkolaborasi. 
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G. Kerangka Pikiran  

 

LKPD berbasis masalah yang dikembangkan dengan menuntun peserta didik 

membangun pengetahuannya secara sosial dalam kelompok kecil, melalui 

aktivitas penyelidikan yang lebih memanfaatkan internet sebagai sumber 

informasi dan melakukan eksperimen dalam pembelajaran, dapat membantu 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik.  LKPD 

yang dikembangkan tersebut, terdiri atas 7 tahapan aktivitas dan tiap tahapan 

melatihkan bagian dari indikator literasi digital (pencarian di internet, panduan 

arah hypertext, evaluasi konten informasi, penyusunan pengetahuan) dan 

kemampuan berkolaborasi (kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, 

bekerja dengan orang lain, teknik penyelidikan, sintesis).  

 

Aktivitas yang pertama yaitu “mengamati fenomena”, dimana LKPD menyajikan 

fenomena berupa masalah tidak terstruktur (Ill- Structured Problem) dalam bentuk 

video untuk menstimulus minat belajar peserta didik. Selanjutnya, guru 

menstimulus peserta didik untuk mengaitkan fenomena dalam video dengan 

pengetahuan yang ia miliki, melalui pertanyaan klarifikasi dan mendorong peserta 

didik untuk melakukan pencarian informasi di internet, serta berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan tersebut. Kegiatan pada aktivitas pertama ini, melatih 

semua indikator literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

 

Aktivitas kedua yaitu “menemukan masalah”, peserta didik diarahkan untuk 

berdiskusi membuat prediksi atas suatu pernyataan, yang dapat mengantarkan 

peserta didik menemukan masalah. Kegiatan pada aktivitas kedua ini, melatih 

kemampuan kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, bekerja dengan 

orang lain dan teknik penyelidikan. 

 

Aktivitas ketiga yaitu “merumuskan masalah dan hipotesis”, pada tahapan ini 

peserta didik dituntut untuk berdiskusi menyusun rumusan masalah dan hipotesis 

atas masalah yang ditemukan. Kegiatan pada aktivitas ketiga ini, melatih 

kemampuan kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, bekerja dengan 

orang lain dan teknik penyelidikan. 
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Aktivitas keempat yaitu “melaksanakan penyelidikan”, peserta didik diarahkan 

melakukan penyelidikan dengan mengkaji materi melalui pencarian informasi di 

internet dan dengan dibantu sumber belajar lainnya. Guru juga meminta peserta 

didik mengamati beberapa video eksperimen tentang materi yang dipelajari, 

sebagai sumber referensi rancangan eksperimen. Selanjutnya, peserta didik 

melakukan eksperimen sesuai dengan rancangan yang telah dibuat untuk menguji 

hipotesis. Peserta didik diminta melakukan pengamatan, pengumpulan data dan 

penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Guru juga mengarahkan peserta 

didik melakukan dokumentasi kegiatan eksperimen dalam bentuk foto dan video 

sebagai bahan untuk presentasi. Kegiatan pada aktivitas keempat ini, melatih 

kemampuan pencarian di internet, panduan arah hypertext, evaluasi konten 

informasi, penyusunan pengetahuan, kontribusi, manajemen waktu, pemecahan 

masalah, bekerja dengan orang lain dan teknik penyelidikan. 

 

Aktivitas kelima yaitu “analisis data”, peserta didik diarahkan untuk menganalisis 

data hasil pengamatan eksperimen dan mengaitkannya dengan hasil kajian materi 

yang diperoleh dari internet, untuk menemukan jawaban terbaik atas rumusan 

masalah yang telah dibuat. Selanjutnya guru mengarahkan peserta didik membuat 

bahan presentasi yang terdiri atas resume hasil temuan yang dilengkapi dengan 

dokumentasi berupa foto dan video. Kegiatan pada aktivitas kelima ini, melatih 

kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, bekerja dengan orang lain, 

dan  sintesis. 

 

Aktivitas yang keenam yaitu “kesimpulan”, peserta didik berdiskusi untuk 

menyimpulkan jawaban terbaik atas rumusan masalah yang telah disusun atau 

menyimpulkan hasil uji hipotesis yang dilakukan. Kegiatan pada aktivitas keenam 

ini, melatih kontribusi, bekerja dengan orang lain dan  sintesis. 

 

Aktivitas yang ketujuh (terakhir) yaitu “ presentasi”, guru meminta tiap kelompok 

secara bergantian menyajikan hasil temuan kelompok kepada rekan peserta didik 

lainnya. Guru juga meminta peserta didik memberikan tanggapan pada hasil 

temuan kelompok penyaji dan mengarahkan kelompok penyaji untuk merespon 

tanggapan rekannya. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan penjelasan guru 
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dan menelaah ulang materi yang dipelajari serta mengajukan pertanyaan tentang 

hal yang belum dipahami. Kegiatan pada aktivitas ketujuh ini, melatih 

penyusunan pengetahuan, kontribusi, manajemen waktu, bekerja dengan orang 

lain dan sintesis. 

 

Melalui tahapan aktivitas pembelajaran berbasis masalah di atas, peserta didik 

dilatih untuk melakukan pencarian informasi di internet dan belajar dalam 

kelompok untuk memecahkan suatu masalah, sehingga LKPD berbasis masalah 

yang dikembangkan pada materi fluida dinamik ini, diduga dapat menumbuhkan 

literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik.  

 

Secara skematis kerangka pikiran dalam penelitian ini, disajikan pada Gambar 2.2. 
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Kegiatan Pembelajaran 

Hasil 

Ill- Structured 

Problem 

 

Keterangan: 

Indikator Kemampuan Berkolaborasi: 

K1 = Kontribusi 
K2 = Manajemen waktu 

K3 = Pemecahan masalah 

K4 = Berkerja dengan orang lain 
K5 = Teknik Penyelidikan 

K6 = Sintesis 

 

 

Indikator Literasi digital: 

L1 = Pencarian di internet 

L2 = Panduan Arah Hypertext 
L3 = Evaluasi Konten Informasi 

L4 = Penyusunan Pengetahuan 

 

 

L1-4,   K1-6 

1. Internet belum maksimal dijadikan sebagai sumber belajar oleh 

peserta didik sebagai generasi Z.  

2. Rendahnya kemampuan berkolaborasi peserta didik  

3. Pembelajaran cenderung berpusat kepada guru. 

4. Selama pembelajaran dalam jaringan (Daring) peserta didik 

kurang dilatih untuk berkolaborasi. 

5. Tuntutan pembelajaran pada abad 21 peserta didik diharapkan 

memiliki literasi digital dan kemampuan berkolaborasi. 

6. LKPD yang digunakan belum sepenuhnya melatih literasi 

digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

7. Proses pembelajaran konsep fluida dinamik di sekolah masih 

bersifat informatif dan kurang memberikan pengalaman nyata 

(Fathiah et al, 2015). 

8. Peserta didik mengalami kesulitan menerapkan prinsip dan 

mengalami miskonsepsi konsep Fluida Dinamik (Suarez et al, 

2017) 

Dibutuhkan LKPD Berbasis Masalah Pada Materi Fluida Dinamik untuk Menumbuhkan 

Literasi Digital dan Kemampuan Berkolaborasi Peserta Didik 

Mengembangkan LKPD Berbasis Masalah Pada Materi Fluida Dinamik untuk 

Menumbuhkan Literasi Digital dan Kemampuan Berkolaborasi Peserta Didik 

 

Belajar dalam 

kelompok kecil 

 

Teori Belajar  

1.  Kontruktivisme 

2.  Kognitif 

3.  Kolaboratif 

4.  Kooperatif 

5.  Sosial  

6.  Pemprosesan    

 Informasi 

 

Literasi 

digital & 

kemampuan 

berkolaborasi 

ditumbuhkan. 

 

1. Peserta didik kurang terlatih untuk menguasai  

keterampilan  di bidang TIK dan cenderung pasif 

untuk mengerjakan tugas dengan alat teknologi 

digital (Phuapan et al, 2015). 

2. Penggunaan bahan ajar berbasis masalah dengan 

model  PBL dapat meningkatkan kemampuan 

kolaborasi peserta didik  (Nurhayati et al, 2019). 

3. Penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat  

meningkatkan rata-rata nilai  keterampilan 

kolaborasi,  namun  belum meningkatkan  rata-rata 

nilai  literasi digital.  Disarankan untuk 

menggunakan metode dan strategi pembelajaran 

yang lebih dapat mengakomodasi peningkatan 

keterampilan kolaborasi dan literasi digital 

(Kundariati et al, 2019). 

4. Tantangan tugas dalam LKPD cenderung 

membosankan karena dirancang untuk melatih 

keterampilan menyelesaikan lembar kerja 

menggunakan strategi pencocokan kata, sehingga 

peserta didik menjadi pasif dalam belajar. (Lee, 

2014) 

 

Mengamati 

Fenomena 

Menemukan Masalah 

Merumuskan Masalah 

dan Hipotesis 

Melaksanakan 

Penyelidikan 

Presentasi 

Analisis Data 

Kesimpulan 

K1-5 

K1-5 

L1-4,  K1-5 

K1, 2 ,3, 4, 6 

K1, 4, 6 

L4 

K1, 2, 4, 6 

Indikator Literasi Digital 

dan Kemampuan 

Berkolaborasi 

Gambar 2.2 Kerangka Pikiran 



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau yang disebut dengan 

Research and Development (R & D). Penelitian pengembangan merupakan 

penelitian yang digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang 

kemudian secara sistematis diuji, dievaluasi dan disempurnakan sampai hasilnya 

memenuhi kriteria yang ditinjau dari keefektifan kualitas dan kesesuaian dengan 

standar (Gall et al., 2003). Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

LKPD berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk menumbuhkan literasi 

digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik.  

 

Kriteria kelayakan  produk yang dikembangkan, merujuk pada pendapat Nieveen 

(1999: 127), yang menyatakan bahwa kualitas produk dapat dilihat dari aspek 

validitas (validity),  kepraktisan (practicality) dan efektifitas (effectiveness), 

sehingga untuk dapat mengembangkan produk yang dikatakan layak maka produk 

yang dikembangkan harus memenuhi 3 kriteria, yaitu valid, praktis dan efektif.   

Lebih lanjut Akker dalam buku An Introduction to Educational Design Research 

Plomp dan Nieveen (2010: 47), menjelaskan ke- 3 aspek kualitas produk tersebut 

yaitu, 1) validitas dalam sebuah penelitian pengembangan, meliputi validitas isi 

(berfokus pada komponen pengetahuan secara mutakhir yang disajikan melalui 

trainer dan experiment sheet) dan validitas konstruk (berfokus pada komponen 

penyusun dari produk  yang saling berkaitan); 2) kepraktisan adalah ukuran 

kemudahan penggunaan suatu produk yang dilihat dari sudut pandang pengguna 

dan 3) keefektifan adalah ukuran seberapa besar pengaruh dari perlakuan produk 

yang dikembangkan.  
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Selanjutnya, prosedur dalam penelitian pengembangan ini, mengadaptasi langkah 

pada model pengembangan R & D oleh Gall et al (2003), yaitu: 1) penelitian dan 

pengumpulan data; 2) perencanaan; 3) pengembangan draf produk; 4) validasi 

produk (uji ahli); 5) revisi produk hasil uji ahli; 6) uji coba terbatas (uji coba 

kelompok kecil); 7) revisi produk hasil uji coba terbatas; 8) uji coba produk lebih 

luas  (uji coba kelompok lebih luas); 9) revisi produk final; 10) diseminasi dan 

implementasi. Kesepuluh langkah tersebut, dikelompokkan menjadi empat 

tahapan dengan menyesuaikan keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian, yaitu  

tahapan studi pendahuluan,  perencanaan dan pengembangan produk, uji lapangan 

dan diseminasi. 

 

1. Studi Pendahuluan 

 

Studi pendahuluan pada penelitian ini ditempuh melalui 3 langkah, yaitu studi 

literatur, studi lapangan dan analisis hasil temuan di lapangan.  

 

a. Studi Literatur 

 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan  hasil 

survei dari beberapa lembaga, terkait dengan tingkat penggunaan internet di dunia 

dan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap artikel terkait 

dengan profil literasi digital peserta didik, profil kemampuan berkolaborasi 

peserta didik, dampak penggunan LKPD dan dampak dari penerapan 

pembelajaran berbasis masalah bagi peserta didik. Kemudian, peneliti menganalisi 

karakteristik LKPD yang digunakan di sekolah atau yang telah dikembangkan 

oleh guru dan penerbit, menganalisis KI dan KD mata pelajaran fisika kelas XI, 

serta mengumpulkan informasi dari beberapa artikel terkait materi pelajaran fisika 

yang dianggap masih sulit untuk dipahami oleh peserta didik kelas XI.   

 

b. Studi Lapangan  

 

Studi lapangan dilakukan melalui dua cara, yaitu melakukan observasi secara 

langsung di 6 SMA (pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 

pemberian kuesioner dan lembar observasi) dan melakukan penyebaran kuesioner 
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kepada guru dan peserta didik melalui google form. Studi lapangan ini dilakukan 

dengan tujuan untuk, 1) menganalisis pelaksanaan pembelajaran Fisika SMA; 2) 

mengetahui apakah guru dan peserta didik telah menggunakan LKPD pada materi 

fluida dinamik yang menerapkan model pembelajaran tertentu, khususnya model 

PBL; 3) mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Daring yang dilakukan 

pada era kemajuan teknologi digital saat ini; 4) mengetahui karakteristik bahan 

ajar yang digunakan dalam pembelajaran fisika dan 5) mengetahui tingkat 

kemampuan awal peserta didik dalam aspek literasi digital dan kemampuan 

berkolaborasi. 

 

c. Analisis Hasil Temuan di Lapangan 

 

Peneliti mendeskripsikan dan menganalasis hasil temuan dalam pelaksanaan 

KBM fisika, baik secara tatap muka atau Daring. Hasil dari analisis temuan di 

lapangan ini, kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan latar 

belakang masalah dalam penelitian ini. 

 

 

2. Perencanaan dan Pengembangan Produk 

 

Tahap perencanaan dan pengembangan produk terdiri atas beberapa langkah, 

yaitu sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan produk  

 

Peneliti mengembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis masalah untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

Langkah perencanaan produk dilakukan dengan membuat rincian substansi setiap 

komponen inti LKPD  yang dikembangkan dan mengumpulkan komponen 

pendukung pembelajaran, seperti informasi tentang sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan melalui internet dan komponen pendukung pembelajaran lainnya, 

serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan komponen pendukung tersebut. 

Selanjutnya, rincian substansi produk yang telah dibuat dikonsultasikan kepada 

pembimbing untuk memperoleh masukan berupa kritik dan saran dalam upaya 

pengembangan desain produk yang baik. 
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b. Pengembangan produk 

 

Kegiatan dalam pengembangan produk meliputi perancangan perangkat 

pembelajaran dan perancangan produk. Adapun tahapan pengembangan yang  

dilakukan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

 

1) Rancangan perangkat pembelajaran 

Langkah kegiatan dalam menyusun perangkat pembelajaran ini, meliputi: 

a) Menganalisis KI dan KD yang dipilih berdasarkan temuan masalah yang 

diketahui pada saat studi pendahuluan. 

b) Merancang karakteristik materi, keluasan dan kedalaman materi, sumber 

belajar, media pembelajaran dan alokasi waktu. 

c) Menetapkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan belajar sesuai 

dengan KD yang diharapkan. Indikator yang ditetapkan, nantinya akan 

digunakan sebagai indikator dalam penyusunan produk dan instrumen 

evaluasi pembelajaran. 

d) Menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

2) Rancangan produk (Draft LKPD) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah peneliti membuat produk 

awal berupa storyboard dan menyusun draft LKPD yang memuat komponen-

komponen antara lain: 1) Cover; 2) aturan belajar kelompok; 3) Kata 

Pengantar; 4) Daftar Isi; 5) Petunjuk Penggunaan LKPD; 6) Kompetensi Dasar; 

7) Tujuan Pembelajaran; 8) Peta Konsep; 9) Indikator Literasi Digital & 

Kemampuan Berkolaborasi; 10) Lembar Kerja dan 11) Daftar Pustaka. 

Selanjutnya, peneliti juga menyiapkan lembar observasi uji validasi isi dan 

konstruk, kuesioner keterbacaan dan kemudahan LKPD, kuesioner respon 

peserta didik, lembar observasi keterlaksanaan LKPD, serta menyiapkan 

kuesioner untuk mengukur literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik. Kemudian draf awal produk yang telah dibuat, dikonsultasikan 

kepada pembimbing untuk memperoleh masukan berupa kritik dan saran dalam 

upaya pengembangan suatu  produk yang baik. 
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3) Validasi Ahli 

Sebelum digunakan pada tahap uji coba, maka produk harus melalui tahapan 

validasi ahli/ uji ahli. Validasi dilakukan oleh para ahli terdiri atas validasi isi 

dan validasi konstruk (Cohen & Swerdlik, 2010: 185).  

a) Validasi isi, meliputi pernyataan-pernyataan tentang LKPD  yang sesuai 

dengan KI dan KD, sesuai dengan tahapan pembelajaran masalah dan 

LKPD yang sesuai untuk menunjang pencapaian indikator literasi digital 

dan kemampuan berkolaborasi peserta didik dalam pembelajaran. 

b) Validitas konstruk, meliputi pernyataan-pernyataan tentang kesesuaian 

komponen-komponen LKPD dengan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan, berupa kesesuaian format, bahasa, tampilan, isi, interaktivitas. 

dan kemudahan dari LKPD yang dikembangkan. 

 

Validasi ahli dilakukan melalui lembar validasi yang diisi oleh validator (ahli 

pendidikan/pendidikan sains). Validator terdiri atas 3 dosen dan 1 guru yang 

memenuhi kriteria berikut, yaitu 1) diakui sebagai ahli di bidang bahan ajar;   

2) khususnya guru yang sudah menempuh jenjang pendidikan S2; dan 3) saat 

ini aktif dalam mengembangkan bahan ajar. Adapun ahli yang menjadi 

validator dalam penelitian ini adalah, 1) Prof. Dr. Undang Rosidin, M. Pd., 2) 

Dr. Doni Andra, S.Pd., M.Sc., 3) B. Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Si. dan Levi 

Prihata, M.Pd. 

 

Hasil validasi awal draft  I LKPD yang dilakukan, LKPD dinyatakan dapat 

digunakan dalam tahapan uji lapangan dengan catatan memperbaiki beberapa 

saran dan masukan oleh para ahli. Setelah draft LKPD yang dikembangkan 

direvisi dan diperlihatkan kembali oleh ahli yang sama, draf tersebut disebut 

sebagai draf  II LKPD yang disetujui dan dikatakan oleh ahli sebagai suatu 

produk yang valid dan dapat digunakan dalam tahapan uji lapangan. 

 

3. Uji Lapangan 

Uji lapangan dilakukan setelah produk dinyatakan valid oleh para ahli. Langkah- 

langkah dalam uji lapangan terdiri atas uji coba terbatas (uji coba produk pada 
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kelompok kecil) dan uji coba lebih luas (uji coba produk pada kelompok lebih 

luas). 

 

a. Uji Coba Terbatas 

Kegiatan uji coba terbatas terdiri atas  uji kelompok kecil (5 orang peserta didik 

yang dipilih secara acak). Uji coba terbatas ini dilakukan untuk menilai tingkat 

kepraktisan awal produk sebelum di uji coba pada kelompok yang lebih luas. Data 

kepraktisan diperoleh dengan menggunakan lembar kuesioner respon peserta 

didik terkait tentang keterbacaan dan kemudahan LKPD. Berdasarkan data hasil 

analisis uji coba terbatas ini, maka dilakukan revisi (perbaikan) dan 

penyempurnaan terhadap produk yang dikembangkan, sehingga produk yang 

dikembangkan berikutnya adalah sebuah  produk yang siap digunakan pada uji 

coba lebih luas (menjadi draf III LKPD). 

 

b. Uji Coba Lebih Luas 

 

Uji coba lebih luas adalah uji coba produk yang sudah direvisi dari hasil validasi 

ahli dan uji coba terbatas, pada kelompok yang lebih luas. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan dari produk yang dikembangkan. 

Data kepraktisan diperoleh dari hasil jawaban kuesioner respon peserta didik dan 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Sedangkan data untuk mengetahui 

keefektifan produk, diperoleh dari nilai pretest dan posttest peserta didik terkait 

literasi digital dan kemampuan bekolaborasi dan jawaban lembar kuesioner respon 

peserta didik terhadap penggunaan LKPD bagi setiap indikator literasi digital dan 

kemampuan berkolaborasi peserta didik. Kelompok dalam  uji coba ini, terdiri 

atas 1 kelompok yaitu kelompok eksperimen (kelas yang diberikan perlakuan / 

treatment menggunakan LKPD yang dikembangkan).  

 

Berdasarkan pada keadaan dimana peneliti tidak dapat sepenuhnya mengontrol 

kondisi subjek penelitian, maka penelitian ini menggunakan desain eksperimen 

semu dengan desain penelitian kuasi  eksperimen, yaitu One-group Pretest-

Posttest Design.  Secara  umum desain penelitian yang akan digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Desain Eksperimen Semu dalam Penelitian 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

(Fraenkle et al., 2012) 

 

Keterangan:  

O1  : Tes kemampuan (literasi digital/ kemampuan berkolaborasi) awal peserta 

        didik sebelum diberikan perlakuan 

X  : Treatment (perlakuan) pembelajaran menggunakan LKPD berbasis masalah 

O2 : Tes kemampuan (literasi digital/ kemampuan berkolaborasi) akhir peserta  

        didik 

 

Berdasarkan data hasil analisis uji coba lebih luas ini, maka dilakukan revisi 

produk akhir, yaitu melakukan revisi (perbaikan) atau penyempurnaan terhadap 

hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan merupakan produk 

yang valid, praktis dan efektif sehingga siap untuk didiseminasi dan 

diimplementasikan dalam pembelajaran. 

 

 

4. Diseminasi  

Tahapan diseminasi adalah tahapan dimana peneliti melakukan penyebarluasan 

produk hasil pengembangan agar dapat diimplementasikan. Namun, karena 

keterbatasan  dalam penelitian, maka tahapan ini tidak dilaksanakan.  Peneliti 

hanya melakukan seminar penyebarluasan ide pengembangan produk yang 

dilakukan. 

 

Secara skematis, langkah- langkah dalam penelitian dan pengembangan  ini, 

disajikan dalam Gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Langkah - Langkah Penelitian dan Pengembangan Produk 

(Sumber: diadaptasi dari Gall et al., 2003) 
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B. Subjek Uji Coba 

 

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdri atas dua subjek, yaitu:  1) subjek dalam 

pengembangan  produk, yaitu berupa LKPD berbasis masalah pada materi fluida 

dinamik untuk menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi 

peserta didik dan 2)  subjek dalam uji coba produk, yaitu peserta didik SMA kelas 

XI di Kabupaten Lampung Timur. Kelas yang dipilih sebagai subjek uji coba 

produk  dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling.  Kelas tersebut  

diberi perlakuan (X) dengan menggunakan LKPD berbasis masalah untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik.  

 

C. Lokasi  Penelitian 

 

Kegiatan penelitian studi lapangan melalui kegiatan observasi pembelajaran 

fisika, dilakukan secara langsung pada 6 SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Lampung Timur. Sedangkan untuk studi lapangan tentang pelaksanaan 

pembelajaran Daring yang dilakukan melalui google form, melibatkan 16 guru 

yang tersebar di 12 SMA dan 50 peserta didik  yang tersebar di 6 SMA di Provinsi 

Lampung.  

 

Kemudian, untuk uji coba produk dilaksanakan di SMAN 1 Way  Jepara dengan 

melibatkan 36 peserta didik kelas XI IPA 1. Pemilihan kelas dilakukan secara 

purposive sampling.  Kelas tersebut  diberi perlakuan (X) dengan menggunakan 

LKPD berbasis masalah pada  materi fluida dinamis untuk menumbuhkan literasi 

digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik.  

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen dan teknik 

analisis data sebagai berikut. 

 

 



44 

 

 
 

Tabel 3. 2 Aspek, Jenis Instrumen dan Teknik Analisis Data 

No Aspek Jenis Instrumen 
Teknik  

Analisis Data 

1 Validasi Ahli Lembar Validasi  

- Teknik deskriptif  

 (Analisis 

persentase dan 

deskriptif 

analisis) 

2 

Uji coba 

produk secara 

terbatas 

 

 

- Kuesioner Respons peserta 

didik (uji keterbacaan dan 

kemudahan LKPD) 

 

- Teknik deskriptif  

- Teknik kuantitatif 

- Teknik kualitatif 

(Analisis 

persentase dan 

deskriptif 

analisis) 

3 

Uji coba lebih 

luas 

 

 

- Kuesioner Literasi Digital 

- Kuesioner Kemampuan 

Berkolaborasi 

- Lembar Observasi 

Keterlaksanaan Pembelajaran 

- Kuesioner Respons peserta 

didik (terhadap LKPD yang 

dikembangkan) 

 

- Teknik deskriptif 

- Teknik kuantitatif 

- Teknik kualitatif 

(uji normalitas, 

Analisis n-gain, 

uji paired 

sample T-test, 

deskriptif 

analisis) 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

 

Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk mengukukur variabel penelitian (Sugiyono, 2010: 148), 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1) Lembar Validasi 

Lembar validasi produk terdiri atas dua aspek yaitu, validasi isi dan kuesioner 

validasi konstruk. Lembar validasi yang diberikan, berupa pernyataan dengan 

menggunakan 4 pilihan jawaban, yaitu Sangat Baik, Baik, Kurang Baik dan 

Tidak Baik, serta dilengkapi dengan kolom komentar dan saran dari para ahli. 

Lembar validasi diberikan kepada validator dengan tujuan untuk memperoleh 

respon berupa saran atau masukan dari validator mengenai perbaikan LKPD 

yang dikembangkan. Hasil respon dari validator digunakan sebagai acuan 

apakah LKPD yang dikembangkan dinyatakan valid atau tidak valid.  
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2) Keuesioner respon peserta didik 

Kuesioner peserta didik diberikan untuk mengumpulkan respon tentang 

kualitas LKPD yang dikembangkan dari aspek keterbacaan, kemudahan, 

kemenarikan dan kebermanfaatan LKPD dalam pembelajaran. Kuesioner berisi 

pernyataan yang memungkinkan peserta didik memberikan tanda (√) pada 

alternatif pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat serta kondisi yang 

dialami peserta didik. Kuesioner respons ini, terdiri atas 5 pilihan jawaban 

yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat dilihat dalam Tabel 3.3. 

 

Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Pilihan Jawaban 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 Sangat Setuju 1 

Setuju 4 Setuju 2 

Cukup Setuju 3 Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 5 

(Riduwan, 2004: 139) 

 

3) Kuesioner Literasi Digital 

Kuesioner literasi digital digunakan untuk megukur tingkat literasi digital 

peserta didik dalam pembelajaran. Kuesioner literasi digital disusun dengan 

mengadaptasi indikator kompetensi literasi digital pada rubrik yang 

dikembangkan oleh Murdy dan Putri (2020). Kuesioner literasi digital berupa 

kuesioner penilaian diri dengan menggunakan skala likert yang  diisi oleh 

peserta didik di awal pembelajaran di pertemuan pertama dan di akhir 

pembelajaran pada pertemuan terakhir pembelajaran materi fluida dinamik. 

 

4) Kuesioner Kemampuan Berkolaborasi 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur kemampuan berkolaborasi peserta 

didik. Kuesioner kemampuan berkolaborasi yang digunakan mengadaptasi dari 

Read Write Think (2005) dan dan Hermawan et al (2017). Kuesioner 

kemampuan berkolaborasi peserta didik juga berupa kuesioner penilaian diri 

dengan menggunakan skala likert, yang diisi oleh peserta didik di akhir 
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pembelajaran pada pertemuan pertama dan diakhir pembelajaran pada 

pertemuan terakhir ketika mempelajari materi fluida dinamik pada saat uji coba 

produk. 

 

5) Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi digunakan untuk menilai keterlaksanaan penggunaan produk 

dalam pembelajaran. Lembar observasi menggunakan skala likert yang diisi 

oleh 2 orang observer saat uji coba produk dilakuan pada kelompok yang lebih 

luas. 

 

6) Kuesioner Respon Peserta Didik Setelah Menggunakan LKPD 

Kuesioner ini berisi 10 pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik, dengan 

tujuan untuk mengetahui keefektifan LKPD. Tingkat keefektifan dilihat dari 

respon peserta didik terhadap pengaruh penggunaan LKPD bagi setiap 

indikator literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Terdapat beberapa kegiatan analisis data dalam penelitian, yaitu: 1) analisis 

kevalidan produk; 2) analisis kepraktisan produk dan 3) analisis keefektifan 

produk.  

 

1. Analisis Kevalidan Produk 

 

Kevalidan LKPD diperoleh dari penilaian ahli melalui uji/ validasi ahli. Kevalidan 

diperoleh dari hasil validasi isi dan konstruk terhadap produk yang 

dikembangkan. Selain itu, pada tahapan analisis ini juga dilakukan revisi pada 

saran khusus yang diberikan para ahli terhadap LKPD yang telah disusun. Teknik 

analisis data pada hasil kuesioner validasi ahli dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor jawaban validator  

2) Menghitung persentase nilai dari skor yang diperoleh menggunakan rumus: 

       
∑  

 
 x 100% 
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Keterangan : 

       = Persentase 
∑        = Skor yang diperoleh 

         = Skor Maksimal (Sudjana, 2005). 

 

3) Nilai persentase kemudian diinterpretasikan ke dalam Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Interprestasi Skor Kuesioner Validasi 

Persentase (%) Kategori 

80 – 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 

41- 60 Cukup 

21 – 40 Kurang 

0 – 20 Sangat Kurang 

    Sumber: (Maradona, 2013) 

 

Jika tingkat kevalidan LKPD berbasis masalah yang dikembangkan di bawah 

katagori baik, maka dilakukan revisi terhadap masukan dari validator sampai 

diperoleh tingkat kevalidan dalam katagori baik. Jika tingkat kevalidan telah 

memperoleh  minimal nilai persentase 61% pada kategori baik, maka produk yang 

dikembangkan dinyatakan valid dan dapat dilakukan uji coba terbatas pada tahap 

selanjutnya (Riduwan, 2004).  

 

2. Analisis Kepraktisan Produk 

 

Tingkat kepraktisan produk diperoleh melalui analisis data kuesioner respon yang 

diberikan  peserta didik dan analisis keterlaksanaan penggunaan produk dalam 

pembelajaran. Analisis data kuesioner respon  peserta didik diperoleh dari hasil 

interprestasi nilai dari kuesioner respon peserta didik dengan menggunakan skala 

Likert. 

 

a) Analisis Respon Peserta Didik  

Kepraktisan LKPD berbasis masalah dilihat dari hasil analisis respon peserta 

didik terhadap draf LKPD. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan peserta didik  

2) Menghitung persentase nilai dari skor yang diperoleh menggunakan  

rumus: 
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∑  

 
 x 100% 

Keterangan : 

       = Persentase 
∑        = Skor yang diperoleh 

              = Skor Maksimal (Sudjana, 2005). 

3) Nilai persentase yang diperoleh diinterpretasikan ke dalam Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Kriteria Kepraktisan Produk 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 20 Sangat Rendah 

21 – 40 Rendah 

41 – 60 Sedang  

61 – 80 Tinggi 

81 – 100 Sangat Tinggi 

       Sumber: (Arikunto, 2011) 

 

b) Analisis keterlaksanaan Pembelajaran 

Analisis untuk data keterlaksanaan produk dilakukan secara deskriptif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah skor yang diberikan oleh pengamat/observer untuk 

setiap aspek pengamatan, kemudian dihitung persentase ketercapaian 

dengan rumus: 

% Ji = ((∑ Ji / N) x 100%) 

 

Keterangan: 

% Ji = Persentase ketercapaian dari skor ideal untuk setiap aspek 

pengamatan  

∑ Ji = Jumlah skor setiap aspek pengamatan yang diberikan oleh pengamat  

N    = Skor maksimal, menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk 

setiap aspek pengamatan dari dua orang pengamat/ observer 

 

2) Menghitung rata-rata persentase ketercapaian untuk setiap aspek 

pengamatan dari dua orang observer. 

3) Menafsirkan data dengan kriteria ketercapaian rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebagaimana Tabel 3.6. 
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    Tabel 3.6  Kriteria Keterlaksanaan Produk dalam Pembelajaran 

Persentase Kriteria 

0,0% - 20,0% Sangat rendah 

20,1% - 40,0% Rendah 

40,1% - 60,0% Sedang 

60,1% - 80,0% Tinggi 

80,1% - 100,0% Sangat Tinggi 

    Sumber: (Ratumanan, 2003) 

 

3. Analisis Keefektifan Produk 

 

Data yang digunakan untuk mengetahui keefektifan produk diperoleh  

berdasarkan data pretest dan posttest tentang literasi digital dan kemampuan 

berkolaborasi peserta didik, serta data respon peserta didik selaku pengguna 

LKPD yang dikembangkan. Data hasil jawaban pretest dan posttest dianalisis 

menggunakan uji normalitas, n-gain dan uji paired sample t. 

 

a. Uji Normalitas   

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak 

normal. Data yang diuji berupa nilai hasil pretest dan posttest. Uji  normalitas 

dilakukan dengan bantuan  program SPSS dengan dasar pengambilan keputusan 

uji normalitas dapat dilihat  dari nilai sig yang terdapat pada Tabel One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, yang merupakan output dari hasil perhitungan 

program SPSS.  Kriteria uji yang digunakan yaitu  (1) jika nilai sig. > 0,05, maka 

H0 diterima yang berarti data terdistribusi normal; (2) jika nilai sig. < 0,05, maka 

H0 ditolak yang berarti data terdistribusi tidak normal (Arikunto, 2011).  

 

b. Nilai N-Gain   

 

Nilai n-gain digunakan untuk mengetahui peningkatan literasi digital dan 

kemampuan berkolaborasi peserta didik. Berdasarkan hasil nilai pretest dan 

posttest, maka dapat dihitung nilai n-gain dengan rumus:   

  − 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 
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Kriteria interpretasi nilai n-gain dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

 

Tabel 3.7 Kriteria interpretasi nilai N-Gain 

N- Gain Kriteria Interpretasi 

0,71 – 1,00 

0,41 – 0,70 

0,10 – 0,40 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

(Hake, 2002) 

 

c. Uji Paired Sample T   

 

Paired sample t test digunakan untuk menguji adanya peningkatan literasi digital 

dan kemampuan berkolaborasi peserta didik setelah menggunakan produk 

(menguji hipotesis). Uji ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.  

 

Hipotesis yang digunakan untuk literasi digital yaitu sebagai berikut:   

 𝐻0 :  tidak terdapat perbedaan literasi digital peserta didik setelah  menggunakan 

bahan ajar LKPD berbasis masalah  

   𝐻1 :   terdapat perbedaan literasi digital peserta didik setelah  menggunakan bahan 

ajar LKPD berbasis masalah  

 

Hipotesis yang digunakan untuk kemampuan berkolaborasi yaitu sebagai berikut:   

 𝐻0 :  tidak terdapat perbedaan kemampuan berkolaborasi peserta didik setelah  

menggunakan bahan ajar LKPD berbasis masalah  

  𝐻1 :   terdapat perbedaan kemampuan berkolaborasi peserta didik setelah  

menggunakan bahan ajar LKPD berbasis masalah  

 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu (1) apabila nilai sig. ≤ 0,05 maka 𝐻1  

diterima; (2) apabila nilai sig. ≥ 0,05 maka H1 ditolak (Arikunto, 2011). 

 

d. Analisis Deskriptif Respon Peserta Didik 

 

Selanjutnya, untuk aspek tingkat kefektifan produk  ditinjau dari respon peserta 

didik selaku pengguna LKPD yang dikembangkan, terkait pengaruh penggunaan 

LKPD bagi setiap indikator literasi digital dan kemampuan berkolaborasinya. 
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Analisis data terkait respon peserta didik ini dilakukan  secara deskriptif  melalui 

langkah-langkah berikut: 

1) Menghitung persentase jumlah peserta didik yang memberikan respon positif 

(Jawaban “Iya”) 

   
      𝑎𝑛   𝑖      𝑎 

      𝑎  𝑖 𝑎 
        

2) Mengonversi persentase  respon positif menjadi data kualitatif berdasarkan 

pedoman dalam Tabel 3.8. 

3) Melakukan analisis secara deskriptif. 

 

Tabel 3.8 Konversi Persentase Jawaban 

Persentase Kategori 

>80 Sangat baik 

>60-80 Baik 

>40-60 Cukup 

>20-40 Kurang 

≤20 Sangat kurang 

(Widiyoko, 2012)



 
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Lembar Kerja Peserta Didik berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik 

dinyatakan valid secara isi dan konstruksi dengan nilai rata-rata validitas isi 

sebesar 92,61%  (kategori sangat baik) dan nilai rata-rata validitas konstruk 

sebesar 89,22%  (kategori sangat baik), sehingga layak untuk digunakan 

sebagai bahan ajar. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik berbasis masalah pada materi fluida dinamik untuk 

menumbuhkan literasi digital dan kemampuan berkolaborasi peserta didik  

dinyatakan praktis, dilihat dari respons peserta didik dan analisis 

keterlaksanaan lembar kerja dalam pembelajaran. Respon peserta didik 

terhadap penilaian lembar kerja yang dikembangkan pada aspek kemudahan, 

kemenarikan dan kebermanfaatan, menunjukkan rata- rata skor sebesar 79,89% 

(dalam kategori praktis). Hasil analisis keterlaksanaan pembelajaran menurut 

penilaian observer, menunjukkan rata- rata persentase keterlaksanaan 

pembelajaran adalah 65,22% yang berarti keterlaksanaan lembar kerja dalam 

pembelajaran berkategori tinggi, sehingga lembar kerja yang dikembangkan 

secara keseluruhan dinyatakan praktis untuk digunakan sebagai bahan ajar.  

3. Lembar Kerja Peserta Didik berbasis masalah pada materi fluida dinamik 

dinyatakan efektif untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan 
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berkolaborasi peserta didik. Peningkatan tersebut ditunjukkan dari hasil uji N-

Gain yang dilakukan, diketahui nilai N-Gain untuk literasi digital sebesar 0,44 

yang berarti peningkatan dalam kategori sedang dan nilai N-Gain untuk 

kemampuan berkolaborasi sebesar 0,24 yang berarti peningkatan dalam 

kategori rendah. Selain berdasarkan niali N-Gain, keefektifan dari lembar kerja 

yang dikembangkan dilihat dari hasil uji Paired Samples T data pretest dan 

posttest pada literasi digital dan kemampuan berkolaborasi.  Hasil uji Paired 

Samples T pada data pretest dan posttest literasi digital menunjukkan nilai Sig 

sebesar 0,000  (< 0,05), (H0 ditolak dan  H1 diterima) yang berarti  nilai rata-

rata hasil posttest literasi digital lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil pretest 

literasi digital. Hasil uji Paired Samples T data pretest dan posttest pada 

kemampuan berkolaborasi juga menunjukkan nilai Sig sebesar 0,000  (< 0,05), 

(H0 ditolak dan  H1 diterima) yang berarti  nilai rata-rata hasil posttest 

kemampuan berkolaborasi lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil pretest 

kemampuan berkolaborasi. Hasil uji Paired Samples T pada kedua kemampuan 

tersebut, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata 

hasil pretest dan nilai rata-rata hasil posttest  literasi digital dan kemampuan 

berkolaborasi peserta didik saat menggunakan lembar kerja yang 

dikembangkan, dimana nilai rata-rata hasil posttest lebih tinggi dari nilai rata-

rata hasil pretest, sehingga lembar kerja yang dikembangkan efektif untuk 

digunakan sebagai bahan ajar. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Lembar kerja peserta didik berbasis masalah dapat dikembangkan pada materi 

fisika lainnya yang aplikatif dalam kehidupan sehari- hari peserta didik. 

Lembar kerja dikembangkan dengan lebih memunculkan fenomena – 

fenomena yang menarik melalui video  interaktif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan lembar kerja yang lebih 

praktis dengan menjadikan kolom untuk jawaban bisa secara langsung diisi 

oleh peserta didik.  
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3. Saat pandemi covid 19 berakhir, lembar kerja yang dihasilkan sebaiknya diuji 

cobakan dalam pembelajaran secara tatap muka untuk mendapatkan uji 

kepraktisan dan uji keefektifan yang lebih baik.
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