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Penelitian ini bertujuan mengembangkan Mobile Lembar Kerja Peserta Didik (m-

LKPD) berbasis proyek berbantuan Smart Apps Creator 3 pada materi difraksi 

cahaya yang valid dan praktis. m-LKPD yang dikembangkan untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan keterampilan komunikasi peserta didik. Penelitian 

ini menggunakan Design & Development Research (DDR) yang terdiri dari 4 

tahap yaitu analysis, design, development, dan evaluation. Hasil uji kevalidan 

yang dilakukan oleh ahli mendapat skor rata-rata sebesar 3,62 dengan kategori 

sangat valid. Hasil uji kepraktisan yang telah diujikan mendapat persentase rata-

rata sebesar 90% dengan kategori sangat praktis. Hasil penilaian stimulus 

keterampilan proses sains melalui uji coba kelompok kecil mendapat persentase 

rata-rata sebesar 88% dengan kategori terstimulus Hal ini menunjukan bahwa m-



 

LKPD yang dikembangkan sangat valid dan sangat praktis untuk menstimulus 

keterampilan proses dan kemampuan komunikasi peserta didik. Selain itu, m-

LKPD yang dikembangkan sangat mungkin untuk diimplementasikan dalam 

pembelajaran daring maupun secara tatap muka walaupun belum dilakukan uji 

efektivitas namun dapat dibuktikan dengan hasil respon peserta didik yang 

memperoleh persentase 94% dengan kategori sangat baik dan persepsi guru yang 

memperoleh persentase rata-rata 96% dengan kategori sangat baik. Oleh karena 

itu, m-LKPD yang dikembangkan dapat digunakan sebagai multimedia untuk 

menunjang pembelajaran jarak jauh dan dalam jaringan era pandemi covid-19 ini. 

Kata kunci: m-LKPD, Keterampilan Proses Sains, Kemampuan Komunikasi 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keterampilan abad 21 harus dikuasai peserta didik agar dapat mengambil 

peran dalam pendidikan sebagai bekal untuk masuk di dunia pekerjaan di 

masa depan. Ada 18 macam 21
st
 Century Skills yang dibagi menjadi tiga yang 

perlu dibekalkan pada peserta didik, yaitu keterampilan belajar dan inovasi 

diantaranya berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan 

kolaborasi, kreativitas dan inovasi; keahlian literasi digital diantaranya literasi 

informasi, literasi media, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 

karir dan keterampilan hidup: fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, 

inisiatif dan pengarahan diri sendiri, interaksi sosial dan lintas budaya, 

produktivitas dan akuntabilitas. Namun, di antara itu, aspek Learning and 

Innovation Skills-4Cs, yaitu critical thinking (berpikir kritis), communication 

(komunikasi), collaboration (kolaborasi/kerjasama), dan creativity 

(kreatifitas), merupakan aspek keterampilan paling penting yang harus 

dikuasai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. 

(Roekel, 2002)   

 

Salah satu keterampilan abad 21 yang paling penting adalah keterampilan 

komunikasi. In donesian Skills Report (2017: 82) menyatakan dengan tegas 



2 

 

 

bahwa pada modul pekerja (the employee module) menunjukkan 

keterampilan komunikasi dinilai menjadi keterampilan yang paling penting 

dan paling dibutuhkan pada dunia kerja. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan 

keterampilan komunikasi sejak dini.  

 

Keterampilan abad ke 21 dapat dilatihkan melalui keterampilan proses sains 

terutama untuk peserta didik sains (Turiman et al., 2011). Aspek mengamati 

dalam keterampilan proses sains adalah keterampilan yang paling mendasar 

ketika peserta didik melakukan percobaan. Mereka menggunakan semua 

indra untuk mengumpulkan informasi tentang benda atau peristiwa di 

lingkungan mereka (Monhardt and Monhardt, 2006). Melalui aktivitas 

langsung, seperti eksperimen sains, peserta didik menggunakan indera yang 

berbeda dengan menyentuh, merasakan, bergerak, mengamati, mendengar, 

dan mencium bau dan terkadang menguji materi dengan cara yang terkontrol. 

Hal ini membantu peserta didik untuk kemajuan dari tingkat pemikiran 

konkret ke tingkat berpikir lebih kompleks.  

 

Berdasarkan penelitian TIMSS tahun 2015, bahwa rata-rata prestasi IPA 

siswa Indonesia berada pada peringkat 44 dari 47 negara. Demikian pula 

penelitian PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar IPA 

siswa Indonesia berada pada peringkat 69 dari 79 negara. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh tidak dilatihkannya keterampilan proses sains. 

Menurut Suman (2020) keterampilan proses sains sangat penting untuk 

pengembangan keterampilan afektif dan memainkan peran utama dalam 

pendidikan sains dan dalam kehidupan siswa yang mengejar pendidikan sains 
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yang memengaruhi pencapaian mereka. Hal itu juga didukung oleh Hasil 

observasi peneliti di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung 

Selatan, Kota Madya Bandar Lampung, dan Kota Madya Metro di Provinsi 

Lampung juga menunjukkan bahwa keterampilan proses sains belum banyak 

dilatihkan. Hal itu dibuktikkan dengan jawaban dari angket yang disebar, rata 

rata guru masih menggunakan metode ceramah atau pembelajaran satu arah 

yang sangat sedikit melibatkan partisipasi peserta didik dan belum 

mengintegrasikan praktikum dalam pembelajaran. Sedangkan Keterampilan 

Proses Sains akan terlatihkan jika dilakukan secara konsisten dan praktik 

langsung (ongowo dan indoshi 2013). Maka dapat dinyatakan bahwa 

keterampilan abad 21 terutama kemampuan komunikasi juga tidak banyak 

dilatihkan dalam pembelajaran karena pembelajaran yang diterapkan adalah 

pembelajaran satu arah dan belum melatihkan keterampilan proses sains. 

Kemampuan komunikasi akan muncul ketika keterampilan proses sains 

dilatihkan (Peng, 2007).  

 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa kegiatan praktikum memegang peranan 

penting dalam pembelajaran untuk melatihkan keterampilan proses sains dan 

kemampuan komunikasi. Hal itu sesuai dengan hakekat fisika yang 

dinyatakan Yance dkk (2013) fisika merupakan kumpulan pengetahuan, cara 

berfikir, dan penyelidikan (eksperimen), penerapannya dalam pembelajaran 

harus mempertimbangkan model pembelajaran yang efektif dan efisien serta 

mampu membuat peserta didik tertarik dan termotivasi untuk mempelajari 

fisika. Maka salah satu kegiatan pembelajaran fisika yang efektif dan mampu 

melatihkan keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi serta 
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mencerminkan hakekat fisika sebagai penyelidikan adalah melalui kegiatan 

praktikum.  

 

Pandemi Covid-19 yang telah melanda sebagian besar negara di dunia, 

termasuk Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga 

pendidikan (Sadikin dan Hamidah. 2020). Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Pemerintah telah melarang dari mulai sekolah usia dini hingga 

perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka 

(konvensional) dan memerintahkan seluruh sekolah dan perguruan tinggi 

untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring (Surat Edaran 

Kemendikbud Dikti No. 1 tahun 2020). Sehingga guru harus mampu 

menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan memanfaatkan 

pengembangan TIK dalam bidang pendidikan. Selain untuk mendukung 

pembelajaran secara daring Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sains 

dapat mendukung kegiatan eksplorasi dan eksperimen, mempercepat 

kemampuan kerja, membantu mengembangkan pengetahuan setiap siswa, dan 

mampu meningkatkan motivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar 

(R Efe, 2011). Salah satu media yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

IPA adalah multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran dengan 

multimedia akan lebih menarik, lebih interaktif dan bermakna bagi siswa 

(Leow F T and Neo M 2014; M Duh, T Bratina, and M Krasna 2013; Walker 

A 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Turiman et al (2011) menunjukkan 

bahwa penggunaan TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains pada siswa. Penggunaan teknologi telepon 

genggam dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat terutama dalam 
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menciptakan iklim belajar yang berpusat pada siswa. Melalui multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis mobile, siswa dapat mengakses informasi 

dengan lebih cepat, mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja serta lebih 

bervariasi untuk belajar sesuai konteksnya (M Ally and Prieto-Blazquez 

2014; M Ally 2009). 

 

Penelitian tentang multimedia pembelajaran akhir akhir ini telah banyak 

dilakukan, seperti kajian penelitian lain mengenai pengembangan e-LKPD 

dengan menggunakan flipboox juga telah dilakukan oleh Haryanto, et al ( 

2019) dan Apriyanto, dkk (2019). Selain itu, pengembangan e-LKPD dengan 

berbasis 3D Pageflip juga telah dilakukan oleh Yelianti, dkk (2018) . Namun 

dari beberapa penelitian belum ditemukan pengembangan LKPD maupun e-

LKPD yang bisa digunakan secara mobile dan menstimulus keterampilan 

proses sains dan kemampuan komunikasi peserta didik. 

 

Berdasarkan kajian literature yang telah dilakukan, maka peneliti melakukan 

pengembangan media pembelajaran untuk menghasilkan mobile LKPD atau  

m-LKPD berbasis proyek berbantuan Smart Apps Creator 3 untuk 

menstimulus keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi peserta 

didik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah kevalidan m-LKPD berbasis proyek untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi peserta didik? 

2. Bagaimanakah kepraktisan m-LKPD berbasis proyek untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi peserta didik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. menghasilkan m-LKPD berbasis proyek untuk menstimulus keterampilan 

proses sains dan kemampuan komunikasi yang teruji validitasnya;  

2. mendeskripsikan kepraktisan dari penggunaan m-LKPD berbasis proyek 

untuk menstimulus keterampilan proses sains dan kemampuan 

komunikasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan alternatif 

media pembelajaran berupa m-LKPD berbasis proyek untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Produk yang dikembangkan adalah m-Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) pada materi Difraksi Cahaya 
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2. Platfrom yang digunakan dalam pengembangan m-LKPD berbasis Project 

ini menggunakan Smart Apps Creator 3. 

3. Penelitian pengembangan ini melakukan uji presepsi guru terhadap 

penerapan m-LKPD berbasis proyek berbantuan Smart Apps Creator 3 

dipembelajaran yang akan datang. 

4. Penelitian pengembangan ini hanya sampai pada uji kepraktisan produk 

a) Uji kepraktisan yang dimaksud adalah uji keterbacaan. 

b) Uji kepraktisan dilakukan pada 10 peserta didik kelas XI IPA SMA N 1 

Terusan Nunyai. 

5. Penelitian pengembangan ini melakukan pengambilan respon peserta didik 

dan persepsi guru untuk mengetahui respon peserta didik setelah 

mengerjakan m-LKPD dan persepsi guru apabila m-LKPD berbasis 

Project dilaksanakan dalam pembelajaran online maupun tatap muka. 

.



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Teori 

 

1. Pembelajaran Berbasis Proyek  

 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang 

mengutamakan peserta didik untuk mengekspolasi berbagai kajian ilmu 

yang hasilnya dapat dijadikan objek pembelajaran nyata. Pembelajaran 

berbasis proyek merupakan pembelajaran yang kompleks dimana peserta 

didik akan dituntut untuk bertukar gagasan, membuat prediksi, mengambil 

keputusan, bekerja secara kelompok, memberikan peserta didik kebebasan 

dalam mendesain sebuah produk, dan mempresentasikan ide dan temuan 

kepada orang lain (Bluemenfeld et al, 1991). 

 

Pembelajaran berbasis proyek melibatkan peserta didik dalam memahami 

konsep-konsep dasar dan dalam melihat bagaimana konsep-konsep ini 

dalam dunia nyata. Pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan 

keterampilan teknik tingkat tinggi peserta didik dan meningkatkan 

keterampilan komunikasi peserta didik (Magleby,2007). 

 

Pembelajaran dengan kerja proyek berupa alat peraga merupakan 

pembelajaran dengan keterbatasan perangkat laboratorium yang berpusat 
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pada peserta didik. Hal ini penting dan bermanfaat bagi peserta didik untuk 

mengembangkan tiga ranah pembelajaran yaitu; kognitif, afektif dan 

psikomotor. Banyak keterampilan yang dapat diperoleh dari kegiatan 

tersebut antara lain keterampilan observasi, pengukuran, klasifikasi, 

pencatatan data, membuat hipotesis, menggunakan data dan memperoleh 

kemampuan dalam membuat, mengubah dan mengendalikan variabel, 

serta melakukan percobaan ilmiah. Praktikum dengan keterbatasan 

perangkat laboratorium, dapat dilakukan dengan membuat alat peraga lain 

yang terbuat dari bahan bekas (Sumarni, Wardani, & Gupitasari, 2016). 

  

Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik cenderung untuk 

berlatih dan menampilkan produk yang baik. Ketika peserta didik 

melakukan kegiatan berlatih dan menampilkan produk yang baik secara 

terus-menerus akan menciptakan keterampilan hidup seperti penyelesaian 

masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, tanggung 

jawab, dan memiliki etos kerja yang baik. Pembelajaran berbasis proyek 

ini membantu mengubah pendidikan dikarenakan semakin banyak 

pendidik di sekolah maupun perguruan tinggi menggunakannya setiap 

saat. Pembelajaran berbasis proyek ini membuktikan bahwa pembelajaran 

berbasis proyek mampu meningkatkan pengembangan keterampilan hidup 

yang mampu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

baik serta memotivasi peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang 

bermakna dan relevan. (Wurdinger, 2016) 
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2. LKPD 

Lembar kegiatan peserta didik merupakan nama lain dari Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD), maupun guided students. Prastowo (2011) 

menyatakan bahwa LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, 

yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Seperti yang 

dikatakan Lee (2014), Lembar kerja dapat digunakan untuk menunjang 

pembelajaran. Contohnya, lembar kerja digunakan untuk tambahan 

informasi dari buku teks yang digunakan. LKPD merupakan media 

pembelajaran berupa lembaran tugas yang harus dikerjakan peserta didik 

dalam kajian dan tujuan tertentu untuk mendukung proses pembelajaran. 

Penggunaan LKPD lebih efektif dibandingkan dengan proses 

pembelajaran biasa karena penggunaan LKPD menyebabkan peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran (Yildirim, et al., 2011). 

 

Lembar kerja dianggap sebagai bahan yang baik dan dapat mendukung 

proses belajar mengajar. Hal ini telah dicoba dan terbukti berlaku untuk 

membelajarkan peserta didik dengan latihan yang sesuai (isrokijah 2015). 

Lembar kerja peserta didik digunakan sebagai sarana bagi guru untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu, peserta didik dapat memainkan peran yang lebih aktif 

yang dapat mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan bantuan lembar 

kerja peserta didik (khabibah et al 2018). 
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Lembar kerja peserta didik sangat penting untuk menjadi panduan untuk 

melakukan kegiatan investigasi dan penyelesaian masalah. Lembar kerja 

peserta didik berisi tugas dengan topik yang selaras dengan tujuan dan 

kegiatan pembelajaran (Nyamupangedengu dan Lelliot, 2012). 

Berdasarkan definisi LKPD di atas, dapat disimpulkan bahwa lembar kerja 

peserta didik (LKPD) adalah bahan ajar cetak yang mampu menggalakkan 

keterlibatan peserta didik dalam belajar, berupa panduan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan ataupun pemecahan masalah dengan mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai dan dimaksudkan untuk 

mengefektifkan dan mengefisienkan pembelajaran serta membantu peserta 

didik menguasai pemahaman, ketrampilan, dan sikap. Menurut Widjajanti 

(2008) fungsi LKPD sebagai bahan ajar adalah sebagai berikut:  

a. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan 

menghemat waktu penyajian suatu topik.  

b. Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai 

peserta didik. 

c. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas.  

d. Membantu peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

e. Dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD disusun secara 

rapi, sistematis mudah dipahami oleh peserta didik sehingga mudah 

menarik perhatian peserta didik.  

f. Dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri peserta didik dan 

meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu.  
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g. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau 

klasikal karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

kecepatan belajarnya.  

h. Dapat digunakan untuk melatih peserta didik menggunakan waktu 

seefektif mungkin.  

i. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah. 

 

Dalam penyusunan LKPD yang tidak boleh dilupakan adalah konten 

materi yang ada di dalamnya harus sesuai dengan unsur-unsur LKPD itu 

sendiri. Lebih lanjut Prastowo (2011) menekankan bahwa dalam 

pembuatan LKPD paling tidak terdapat keenam komponen inti (judul, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian), apabila salah satu 

komponen tidak ada maka LKPD yang dibuat hanyalah sebuah kumpulan 

tulisan dan tidak bisa disebut dengan LKPD. Berikut uraian dari masing-

masing komponen:   

 

a. Judul  

Judul LKPD harus relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokoknya. 

Judul menggunakan kalimat yang singkat dan menarik.  

b. Petunjuk belajar  

Petunjuk belajar ini ditunjukkan kepada guru dan peserta didik. Petunjuk 

ini berisi tentang bagaimana pendidik mengajarkan materi kepada peserta 

didik dan bagaimana peserta didik belajar materi tersebut.  
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c. Kompetensi dasar atau materi pokok  

Kompetensi dasar atau materi pokok meliputi kompetensi yang akan 

dicapai diantaranya adalah dengan mencatumkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus 

dikuasai peserta didik.  

d. Informasi pendukung  

Informasi pendukung merupakan informasi tambahan yang ditujukan agar 

peserta didik semakin mudah memahami materi. Selain itu, informasi 

pendukung juga membuat pemgetahuan peserta didik semakin 

komprehensif.   

e. Tugas  atau langkah kerja  

Petunjuk kerja berisi langkah kerja procedural yang harus dilakukan 

peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu.   

f. Penilaian  

Penilaian berisi pertanyaan-pertanyaan bagi peserta didik guna mengukur 

seberapa dalam pemahaman peserta didik. Dengan penilaian ini, dapat 

diketahui efektivitas dari bahan ajar tersebut. Penilaian dapat pula berupa 

evaluasi atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat refleksi. 

 

3. Mobile Learning 

 

Ally (2009) menjelaskan mobile learning adalah pembelajaran melalui  

teknologi mobile wireless yang memungkinkan setiap orang untuk 

mengakses informasi dan materi pembelajaran dari mana saja dan kapan 

saja. Peserta didik dapat mengatur sendiri kapan dia mau belajar dan dari 
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mana saja sumber belajar yang ia inginkan. Sehingga anusia mempunyai 

hak untuk mengakses materi pelajaran dan informasi untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka terlepas dari mana mereka tinggal, status mereka 

dan budaya mereka.  

 

Darmawan (2012) menjelaskan mobile learning adalah salah satu 

alternatif bahwa layanan pembelajaran dapat dilaksanakan di mana saja 

dan kapan saja. Mobile learning didasari alasan bahwa pembelajaran 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mempunyai cakupan yang 

luas karena menggunakan jaringan selular komersial. Dapat 

diintegrasikan dengan berbagai sistem e-learning, sistem akademik dan 

sistem layanan pesan instan.  

 

Mobile Learning dalam konteks saat ini adalah kemampuan yang 

diberikan kepada seseorang untuk menggunakan teknologi jaringan 

mobile untuk mengakses informasi yang relevan atau menyimpan 

informasi baru terlepas dari lokasi fisiknya. Secara teknis dapat dikatakan 

pembelajaran secara pribadi yang menghubungkan pelajar dengan 

komputasi awan menggunakan perangkat mobile. Mobile learning 

kebalikan dari pembelajaran yang terjadi di kelas tradisional di mana 

pelajar hanya duduk, bergerak, memperhatikan guru yang  

berdiri di depan kelas (Woodill, 2010).  
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Melalui mobile learning peserta didik dapat mengakses materi 

pembelajaran dan informasi dari mana saja dan kapan saja. Peserta didik 

tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk belajar atau pergi ke tempat 

tertentu untuk belajar. Mereka dapat menggunakan teknologi mobile 

wireless untuk keperluan belajar mereka baik formal maupun informal. 

 

Darmawan (2012) menjelaskan perkembangan mobile learning dilatar  

belakangi oleh penetrasi perangkat mobile yang sangat cepat. Jumlah 

perangkat mobile lebih banyak daripada PC. Perangkat mobile lebih 

mudah dioperasikan daripada PC. Perangkat mobile dapat digunakan 

sebagai media belajar.  

 

Mobile learning cenderung diartikan sebagai kondisi dimana siswa dapat  

belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam konteks saat ini 

mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

memanfaatkan perangkat mobile dan jaringan mobile. Jadi mobile 

learning adalah pembelajaran dengan menggunakan perangkat mobile dan 

jaringan mobile sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran di 

mana saja dan kapan saja.  

 

Woodil (2010) menjelaskan ekosistem mobile learning terdiri dari 

berbagai jenis perangkat yang terkoneksi dengan berbagai jenis jaringan, 

seperti:  

a. Mobile Phone  
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b. Personal digital assistents (PDA)  

c. Smartphone  

d. Notebook and netbook computers  

e. Tablet device and computer  

f. Digital camera  

g. Portable media player  

h. Game console and portable game device  

i. Audience response systems  

j. Universal Serial Bus (USB) storage device  

k. Other mobile learning device in development include: barcode, 

Biofeedback, Digital ink and paper, Digital pens, etc.  

 

Attewell et.al (2009) menjelaskan teknologi yang digunakan  

untuk mobile learning adalah teknologi genggam seperti Personal Digital 

Assitans (PDAs), mobile phone, smartphone, MP3 and MP4 player, 

multimedia pleyer portabel yang lain, konsole game, ultramobile PC, mini 

notebook atau netbook, GPS dan lain-lain.  

 

Dari berbagai perangkat yang digunakan untuk mobile learning salah 

satunya adalah smartphone. Woodil (2010) menjelaskan smartphone 

berkembang saat telepon selular semakin kecil dan mempunyai lebih 

banyak fitur dan kegunaan. Pager yang populer pada 1980an berkembang 

menjadi telepon selular. Telepon selular pada generasi kedua mempunyai 

fitur yang sangat sederhana seperti telepon dan sms serta beberapa 
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kegiatan sedarhana seperti permainan dan alat sederhana seperti 

kalkulator dan stopwatch. Dalam perkembangannya banyak fitur yang 

dimasukan ke dalam telepon selular seperti fitur-fitur yang terdapat pada 

PDA. Kemudian diperkenalkan telepon tipe baru yang dikenal dengan 

smartphone. Saat ini smartphone mempunyai bebagai fungsi seperti pada 

laptop yang memungkinkan mengakses internet, dokumen, gambar, video 

serta berbagai jenis aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan. 

Smartphone biasanya mempunyai miniatur keyboard QWERTY atau 

keyboard virtual pada layar sentuh. Smartphone saat ini dipandang 

sebagai salah satu platform yang paling cocok digunakan untuk mobile 

learning.  

 

4. Multimedia Interaktif 

 

Konsep fisika yang bersifat abstrak, apabila dibantu dengan animasi dan 

simulasi dari berbagai fenomena dan kasus pada kehidupan sehari-hari, 

maka akan membantu siswa memahami konsep (Djamas, Tinedi & 

Yohandri, 2018). Selain membantu siswa  untuk memahami konsep 

fisika, multimedia interaktif juga memungkinkan siswa untuk belajar 

secara mandiri. Program multimedia interaksi dirancang untuk 

pembelajaran yang interaktif dalam bentuk 3D, grafik, suara, video, 

animasi dan menciptakan interaksi (Cheng, 2009). Dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif siswa akan menjadi 

lebih mudah dalam memahami (Tirta, Santyasa dan Warpala., 2014). 

Berdasarkan beberapa pernyataaan di atas dinyatakan bahwa multimedia 
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interakftif berupa kombinasi dari teks, gambar dan video akan sangat 

membantu kegiatan belajar di masa COVID-19 melalui kegiatan e-

learning. 

 

5. Keterampilan Proses Sains 

 

Keterampilan proses sains (scientific process skills) merupakan alat yang 

penting untuk belajar dan memahami sains, juga penting dalam 

mendapatkan pengetahuan tentang sains. Prestasi akademik peserta didik 

dapat meningkat apabila keterampilan proses sains terus dilatihkan 

(Aktamis dan Ergin. 2008). Melalui Keterampilan proses sains 

keterampilan abad 21 dapat terlatihkan (Turiman et al 2011.) 

Keterampilan proses sains dapat dibangun, peserta didik harus memenuhi 

tujuh indikator (Aktamis & Ergin, 2008): 

1) Mendefinisikan masalah 

2) Membuat hipotesis 

3) Menentukan variable 

4) Melakukan uji coba 

5) Mengumpulkan data termasuk didalamnya melakukan pengamatan dan 

pengukuran 

6) Menyajikan data baik berupa tabel maupun grafik 

7) Menjelaskan atau mempresentasikan hasil 
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6. Kemampuan Komunikasi 

 

Keterampilan komunikasi merupakan salah satu kompetensi terpenting 

bagi warga dunia abad ke-21,yang termasuk dalam kemampuan 

komunikasi pada keterampilan Abad 21 adalah menekankan kemampuan 

untuk mengartikulasikan ide dan pemikiran dalam berbagai bentuk dan 

konteks sebagai bagian penting dari literasi ilmiah. Khususnya, 

kemampuan untuk mendengarkan secara efektif sehingga dapat memahami 

poin-poin utama yang dibuat oleh orang lain dan untuk menggunakan 

berbagai mode komunikasi yang sesuai untuk tujuan tertentu seperti, 

membujuk, menyanggah, atau memberikan informasi yang 

relevan.(Zeidler dkk., 2014)  

 

Seseorang yang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik adalah 

seseorang yang mampu menyampaikan ide-idenya kepada orang lain 

(Lunenburg, 2010). Dalam keterampilan lunak (soft skills), keterampilan 

berkomunikasi ini menempati urutan pertama dari seluruh soft skills yang 

ada (Patacsil & Tablatin, 2017). Kemampuan komunikasi seperti yang 

dikatakan oleh Budiati (2013) adalah salah satu keterampilan yang dapat 

digunakan sebagai indikator keberhasilan dan peningkatan kualitas proses 

belajar peserta didik.  Melalui keterampilan komunikasi, Peserta didik 

dapat mengekspresikan pemahamannya yang terlihat secara lisan dan 

tulisan. Ketrampilan komunikasi lisan dan tertulis tersebut penting 

ditekankan dalam pembelajaran (Chan, 2011) . 



20 

 

 

Greenstein (2012) menjabarkan indikator operasional keterampilan 

komunikasi sebagai berikut: (a) menggunakan berbagai jenis komunikasi 

verbal (contohnya saat melakukan percakapan, diskusi, dan debat), (b) 

mengidentifikasi berbagai jenis komunikasi secara tertulis (formal dan 

informal), (c)  terlibat secara aktif dalam membangun dialog dengan orang 

lain, (d) menerapkan komunikasi secara tepat dengan berbagai kondisi dan 

berbagai media, (e) memilih informasi yang sesuai dengan cara membaca, 

menyimak, dan mendengarkan berbagai sumber, (f) memahami gramatikal 

dan gaya penulisan, (g) membaca dan memahami dari berbagai tipe 

bacaan, (h) mendengarkan/menyimak secara efektif untuk memahami 

maksud dan isi dari dari tulisan dan komunikasi verbal, (i) membedakan 

maksud dan informasi dari sebuah gambar dan video, (j) membuat 

komunikasi yang efektif dengan berbagai media dan teknologi, (k) 

menyampaikan pemikiran dan ide secara efektif secara oral, tertulis, dan 

komunikasi non-verbal, (l) berkomunikasi secara jelas dan efektif sehingga 

mudah dipahami oleh audiensi, (m) berkomunikasi untuk berbagai tujuan 

misalnya, memberi informasi dan membujuk. Berdasarkan uraian tentang 

kompetensi keterampilan komunikasi yang telah dikemukakan, aspek dan 

indikator keterampilan komunikasi dalam penelitian disajikan pada Tabel 

1 berikut  

 Tabel 1. Indikator Kemampuan Komunikasi 

 

No Aspek Indikator 

1 Keterampilan 

Berbicara 

a. Terlibat secara aktif dalam 

membangun dialog dengan orang 

lain.  

b. Mengungkapkan kata-kata 

secara efektif menggunakan oral 
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No Aspek Indikator 

meliputi kecepatan penyampaian, 

volume suara, pengucapan 

(artikulasi) yang tepat. 

c. Menyampaikan ide atau 

pertanyaan dengan jelas (singkat 

dan lengkap) dan mudah 

dipahami. 

2 Keterampilan 

Mendengarkan 

Mendengarkan dengan penuh 

perhatian dan sopan kepada orang 

lain (pembicara) dengan fokus 

pada pembicara dan memberikan 

umpan balik yang tepat  

3 Keterampilan 

Komunikasi 

Nonverbal 

Menunjukkan bahasa tubuh yang 

baik yakni dengan menunjukkan 

posisi tubuh yang tepat, gerak-

gerik tubuh seperlunya, dan 

kontak mata yang baik 

 

Sistem pendidikan perlu memperhatikan kemampuan berkomunikasi yang 

baik, secara lisan maupun tulisan. Abad 21 menuntut adanya portofolio 

individu yang komprehensif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk 

meningkatkan kemampuan untuk belajar dan bekerja bersama. 

Keterampilan komunikasi dan kolaborasi dapat dipelajari melalui beberapa 

metode, tetapi cara yang paling baik adalah dengan berkolaborasi dan 

berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, baik secara fisik, face-

to-face, atau secara virtual melalui teknologi (Trilling, 2009).  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi bertujuan agar peserta 

didik mampu mengartikulasikan ide, pikiran, dan perasaan mereka dengan 

menggunakan berbagai representasi verbal dan visual (misalnya kata-kata, 

gambar, dan gerakan) serta untuk menyampaikan pesan utama yang 

diambil dari ide-ide kompleks secara efisien dan efektif. Penekanan juga 

ditempatkan pada kemampuan untuk mendengarkan dengan cermat 
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sehingga dapat memahami ide-ide utama yang terlibat dalam suatu 

argumen, mendeteksi bias, mengenali generalisasi yang berlebihan, dan 

mendeteksi klaim yang tidak didukung selama komunikasi sedang 

berlangsung. Keterampilan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 

kolaborasi dalam kelompok. 

 

7. Teori Konstruktivis Sosial 

 

Teori konstruktivis sosial merupakan pengetahuan dikonstruksi secara 

sosial dalam komunitas praktik, yaitu dengan belajar dengan kelompok 

kecil. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran yang mana peserta didik sendiri yang bertanggung jawab 

dalam memecahkan masalah (Newman, 2005).  

 

8. Teori Skema 

 

Teori skema menjelaskan bahwa aktivasi pembelajaran sebelumnya dan 

penggunaan pengetahuan selanjutnya difasilitasi oleh pembelajaran dalam 

konteks. Aktivasi pembelajaran dilakukan dengan penggunaan masalah 

untuk merangsang, mengontekstualisasikan, dan pembelajaran terintegrasi 

dalam kelompok kecil (Newman, 2005). 

 

9. Difraksi Cahaya 

 

Cahaya dapat diamati sifat-sifatnya pada kehidupan sehari-hari adan dapat 

ditunjukkan dengan beberapa percobaan. Hasil percobaan dan 

pengaamatan yang dilakukan menggolongkan sifat-sifat cahaya menjadi 3 
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golongan, yaitu: sifat cahaya yang merambat lurus yang bermanfaat pada 

konsep pemantulan dan pembiasan, sifat cahaya ditinjau dari sifat 

gelombangnya, dan sifat cahaya ketika berinteraksi dengan bahan sehingga 

dapat memperoleh pola spektrum bahan yang menjelaskan aatingkat energi 

bahan. Sifat cahaya yang ditinjau dari sifat gelombang dapat menjelaskan 

konsep difraksi maupun interferensi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Difraksi pada celah  

 

Difraksi cahaya merupakan penyebaran atau pembelokkan gelombang oleh 

celah sempit sebagai penghalang. Gelombang terdifraksi selanjutnya 

berinterferensi sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. 

a. Difraksi pada Celah Tunggal 

Difraksi ataupun lenturan cahaya terjadi ketika berkas cahaya melewati 

celah yang sangat sempit. Sama halnya dengan interferensi oleh celah 

ganda Young, difraksi cahaya oleh celah tunggal menghasilkan pola 

terang-gelap secara berseling pada layar yang ditempatkan di belakang 

celah. 
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Gambar 2. Difraksi pada celah tunggal 

 

Pada titik O yang terletak pada layar, semua sinar memiliki panajng 

lintasan yang sama. Karena semua sinar jatuh di titik O memiliki fase 

yang sama maka titik O memiliki intensitas maksimum. Sedangkan 

pada titik P, sinar melewati celah d dengan sudut θ. Sinar R1 berasal 

dari bagian atas celah dan sinar R2 berasal dari pusat. Kedua sinar 

tersebut mempunyai panjang lintasan yang berbeda   ⁄  , maka kedua 

sinar yaitu R1 dan R2 berlawanan fase sehingga tidak memberikan efek 

apapun di titik . Setiap sinar yang datang dari setengah bagian atas 

celah akan dihapuskan oleh pasangan sinar yang berasal dari bagian 

bawah sehingga akan menghasilkan interferensi minimum (pola gelap). 

   
 

 
      

       (      )   Persamaan gelombang R1 

       (      )   Persamaan gelombang R2 

     
 

 
       

Pada persamaan 2, dapat disubstitusikan pada persamaan gelombang R2  

       (        ) 
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Resultan kedua gelombang pada titik P 

        

        (       
 

 
)    

 

 
 

atau  

         (       
 

 
) 

dengan          
 

 
 

Intensitas di titik P adalah 0 

   (
 

 

 

 
    )    

 

 

 

 
     

 

 
 

 

 
     

 

 

 

 
 

 

 
     

 

 
 

Diketahui perbedaan lintasan antara R1 dan R2, pola gelap atau interferensi 

minimum yaitu: 

        
 

 
  

      (  
 

 
 )   

 

dengan n = 1, 2, 3,..... 
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b. Difraksi Cahaya pada Kisi 

Difraksi cahaya dapat terjadi jika cahaya melalui banyak celah sempit 

terpisah sejajar satu sama lain dengan jarak konstan. Sebuah kisi dapat 

dibuat 300 sampai dengan 700 celah setiap 1 mm. Suatu alat yang disebut 

kisi dibuat dari lempeng transparan yang pada permukaannya digoreskan 

garis-garis sejajar dengan jumlah yang sangat banyak. Lebar celah yang 

biasa disebut dengan konstanta celah adalah lebar (satu celah+satu 

penutup). Jika jumlah celah sangat banyak, asumsikan masing-masing 

celah tersebut mempunyai lebar yang sama, maka dapat dianggap celah-

celah tersebut merupakan titik-titik sumber cahaya yang dipancarkan oleh 

sumber cahaya monokromatik. 

 

Pada sebuah kisi yang disinari cahaya yang sejajar dan tegak lurus kisi, 

dan dibelakang kisi ditempelkan sebuah layar, maka pada layar tersebut 

akan terdapat garis terang dan gelap, jika cahaya yang dipakai adalah 

monokromatik. Kemudian akan terbentuk deretan spektrum warna, jika 

cahaya yang digunakan sinar putih (polikromatik). Garis gelap dan terang 

atau pembentukan spektrum akan lebih jelas dan tajam jika selebar 

celahnya semakin sempit atau konstanta kisinya semakin banyak/besar. 

Kisi difraksi dapat digunakan untuk menguraikan warna sehingga dapat 

digunakan dalam spekroskopis. Dengan adanya spekroskopis cahaya yang 

diserap pada bahan, kita dapat mempelajari struktur molekul yang ada 

dalam suatu bahan. Garis gelap dan terang serta spektrum tersebut 

merupakan hasil interferensi dari cahaya yang berasal dari kisi tersebut 

yang jatuh pada layar titik/tempat tertentu. Untuk memahami interferensi 
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dengan celah banyak, dimulai dengan membahas interferensi dengan tiga 

buah celah. 

 

Untuk membahas pola interferensi pada layar digunakan cara sebagai 

berikut 

       (       ) 

       (       ) 

       (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Celah dianggap sangat sempit sehingga gelomban 

yang keluar dari celah adalah gelombang lingkaran 

 

Pada titik P ketiga gelombang berpadu, sehingga gelombang resultan 

mempunyai persamaan 
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Jika titik P terletak cukup jauh dari celah (L >> d), maka sinar-sinar AP, 

BP,serta CP dapat dianggap sejajar, sehingga 

           

            

        , maka sudut fase gelombang    adalah 

                        , dengan       

Sudut fasa gelombang    adalah 

                       

Sudut fasa gelombang    adalah             

Persamaan gelombang superposisi y dapat dituliskan sebagai 

      (     )       (    )         

    ( )    (      ) 

Dengan   ( ) adalah amplitudo gelombang resultan yang harganya 

bergantung pada beda fasa ( ), dan    adalah suatu  tepatan. Gambar di 

bawah ini menunjukkan bagaimana menentukan   ( ) secara grafik. 

Karena panjang   ( ) tidak bergantung pada sudut fasa   , maka dapat 

diambil      

 

 

 

 

Gambar 4. Amplitudo gelombang, dan sudut fasa dapat diperoleh dari 

jumlah vektor. 
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Bila     maka   ( )    , bila      , maka  (   ) dapat diperoleh 

dari gambar dengan      , dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan 

pola interferensi gelombang oleh tiga buah celah, sehingga dapat 

dilukiskan seperti Gambar 2.5 untuk berbagai celah. 

Intensitas maksimum selalu terjadi pada beda sudut fasa 0, 360, 720, .... 

(   gelombang). Maka dapat dituliskan 

   (  ) 

Untuk jarak antara celah ke layar yang jauh lebih besar dari pada jarak 

antar dua celah, maka beda sudut fasa antara dua celah yang berdekatan 

dapat dituliskan seperti pada persamaan (2.5) 

              
  

 
      

Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa tempat-tempat intesitas 

maksimum pada layar terletak pada arah-arah   yang diberikan oleh 

   
  

 
       (  ) 

Atau           dengan n = 1, 2, 3,... 

n merupakan bilangan bulat atau disebut orde maksimum. Jadi maksimum 

orde nol (   ) terjadi pada       , yaitu di tengah-tenga layar. 

Maksimum orde pertama terletak pada 

        
 

 
 dan seterusnya 

Perbedaan fasa 
 

 
(   ) maka intensitas minimum pada layar akan terjadi 

apabila: 

      (  
 

 
)   
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dengan           

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Difraksi Kisi 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul/Sumber 

Metode Hasil 

Penelitian/Analisis 

1. Haryanto, Asrial, & 

Ernawati/ iJOE ‒ Vol. 16, 

No. 3, 2020/ E-Worksheet 

for Science Processing 

Skills Using Kvisoft 

Flipbook 

Penelitian pengembangan ini 

menggunakan pendekatan 

ADDIE (Branch, 2009). 

Tahapan dari penelitian ini 

terdiri dari pengembangan 

(development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi 

(evaluation). 

 

Keterampilan 

proses sains peserta 

didik meningkat 

selama belajar 

menggunakan E-

LKPD yang 

dikembangkan 

dengan aplikasi 

Kvisoft. 

Penggunaan E-

LKPD mudah 

digunakan peserta 

didik karena 

mereka dapat 

mengaksesnya 

melalui gadget 

yang mereka 

miliki. 

2. Apriyanto, Yusnelti, & 

Asrial (2019)/ Journal of 

the Indonesian Society of 

Integrated Chemistry Vol. 

11 No. 1 Juni 2019: 38 – 

42/ PENGEMBANGAN 

E-LKPD 

BERPENDEKATAN 

SAINTIFIK LARUTAN 

ELEKTROLIT DAN 

NON ELEKTROLIT/ 

Rancangan penelitian 

pengembangan ini 

menggunakan desain model 4-

D. Model ini biasa digunakan 

untuk mengembangkan 

perangkat pembelajaran. 

Menurut Semmel (1974), 

model 4-D terdiri dari 4 tahap 

pengembangan yaitu Define, 

e-LKPD yang 

dikembangkan 

termasuk kategori 

layak untuk 

digunakan dalam 

pembelajaran 

kimia. Respon ini 

diperoleh dari 

peserta didik dan 
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Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul/Sumber 

Metode Hasil 

Penelitian/Analisis 

DOI: 

https://doi.org/10.22437/jis

ic.v10i1.6843 

 

Design, Development, dan 

Desseminate. 

software 3D pageflip 

professional. 

dari hasil penilaian 

guru SMAN 7 Kota 

Jambi terhadap e-

LKPD 

berpendekatan 

saintifik pada 

materi larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit yang 

dikembangkan. 

3. Febriyanti, Dewi, & 

Afrida (2017)/ Skripsi/ 

PENGEMBANGAN e-

LKPD BERBASIS 

PROBLEM SOLVING 

PADA MATERI 

KESETIMBANGAN 

KIMIA DI SMAN 2 

KOTA JAMBI. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang 

mengadaptasi model 

pengembangan ADDIE. Ada 5 

tahapan utama dalam 

penelitian ini terdiri dari tahap, 

analisis (analysis), desain 

(design), pengembangan 

(development), penerapan 

(implementation), dan evaluasi 

(evaluation). 

Hasil respon 

peserta didik 

SMAN 2 Kota 

Jambi pada uji 

coba kelompok 

kecil yang 

dilakukan kepada 

15 orang peserta 

didik di kelas XI 

MIA 4, yaitu 79% 

(baik/sesuai), dan 

hasil respon guru 

SMAN 2 Kota 

Jambi, yaitu 96 % 

(sangat baik). 

Berdasarkan proses 

pengembangan 

mulai dari validasi 

media maupun 

materi hingga hasil 

uji coba kelompok 

kecil, secara 

keseluruhan 

disimpulkan bahwa 

produk media 

pembelajaran ini 

sangat baik untuk 

digunakan. 
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Tabel 3. Kebaruan Penelitian 

Penelitian A Penelitian B Penelitian C Penelitian Saya 

1. Melatihkan 

keterampilan 

proses sains.  

2. Menggunakan 

aplikasi Kvisoft 

Flipbook. 

1. Menggunakan 

pendekatan 

saintifik. 

2. Menggunakan 

aplikasi 3D 

pageflip 

proffesional. 

1. Menggunakan 

problem 

solving. 

2. Menggunakan 

aplikasi 3D 

pageflip 

proffesional. 

1. Menggunakan 

pembelajaran berbasis 

proyek 

2. Menstimulus 

keterampilan proses 

sains dan kemampuan 

komunikasi peserta 

didik. 

3. Menggunakan platform 

Smart Apps Creator 3. 

 

 

C. Kualitas Produk Pembelajaran 

  

Menurut Nieveen (1999) banyak produk pembelajaran yang berperan penting 

dalam pendidikan, sehingga diperlukan produk pembelajaran yang 

berkualitas baik. Produk pembelajaran dapat dikatakan berkualitas baik 

apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu validitas, kepraktisan, dan efektivitas. 

Pertama, sejauh menyangkut materi yang berkualitas, materi itu sendiri 

(kurikulum yang dimaksudkan) harus dipertimbangkan dengan baik. 

Komponen materi harus didasarkan pada pengetahuan mutakhir (validitas 

konten) dan semua komponen harus secara konsisten dihubungkan satu sama 

lain (validitas konstruk). Jika produk memenuhi persyaratan tersebut, maka 

produk dianggap valid. Karakteristik kedua dari bahan berkualitas tinggi 

adalah bahwa guru (dan ahli lainnya) menganggap materi dapat digunakan 

dan mudah bagi guru dan peserta didik. Ini berarti bahwa konsistensi harus 

ada antara kurikulum yang dimaksudkan dan yang dipersepsikan serta 

kurikulum yang dimaksudkan dan operasional. Jika kedua konsistensi ada, 

maka produk dapat dianggap praktis. Karakteristik ketiga dari materi 
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berkualitas tinggi adalah peserta didik menghargai program pembelajaran dan 

pembelajaran yang diinginkan terjadi. Dengan materi yang efektif seperti itu, 

terdapat konsistensi antara kurikulum yang dimaksudkan dan berdasarkan 

pengalaman serta kurikulum yang diinginkan dan dicapai. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Bahan ajar berupa m-LKPD yang dikembangkan berbasis proyek dengan 

bantuan platform Smart Apps Creator 3. m-LKPD merupakan bahan ajar yang 

digunakan untuk dapat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Manfaat bahan ajar dapat efektif apabila bahan ajar dikembangkan sendiri 

oleh guru yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tidak 

bergantung dengan buku teks yang monoton. Selain itu, bahan ajar yang 

menarik juga bisa memudahkan peserta didik dalam memahami konsep fisika 

juga dapat membangun keterampilan proses sains dan keterampilan 

komunikasi peserta didik. Bentuk penyajian m-LKPD dapat dikembangkan 

dengan berbagai macam. 

 

Pembelajaran menggunakan m-LKPD berbasis proyek ini dapat membantu 

peserta didik lebih mudah memahami konsep difraksi cahaya berdasarkan 

proyek yang dibuatnya. Selain itu, keterampilan proses sains dan keterampilan 

komunikasi peserta didik juga dapat ditingkatkan dengan adanya proyek 

berkelompok. Keterampilan proses sains dan keterampilan komunikasi sangat 

diperlukan oleh peserta didik. Keterampilan proses sains peserta didik dapat 

dilihat melalui kegiatan pembuatan proyek. Pada kegiatan 2, keterampilan 
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proses sains peserta didik pada indikator merumuskan masalah, membuat 

hipotesis, dan menentukan variabel dapat dilatihkan. Lalu, pada kegiatan 4, 

keterampilan proses sains peserta didik pada indikator pengujian hipotesis, 

menyajikan data, dan menyajikan hasil dapat dilatihkan. 

 

Keterampilan komunikasi peserta didik juga dapat dilihat melalui kegiatan 

pembuatan proyek. Pada kegiatan 1 (Ayo Cari Tahu), 2 (Mari Mendesain), 3 

(Mari Menyusun Jadwal), dan 4 (Mari Memonitor) keterampilan komunikasi 

peserta didik pada indikator aktif membangun dialog, mengungkapkan kata 

kata secara efektif dan mengungkapkan ide dengan jelas dapat dilatihkan. 

Pada kegiatan 5 (Mari Menguji Karya Kita), keterampilan komunikasi peserta 

didik pada indikator aktif membangun dialog, mengungkapkan kata kata 

secara efektif, mengungkapkan ide dengan jelas dan menunjukan bahasa 

tubuh yang baik dapat dilatihkan.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi yang 

dilakukan peneliti, diduga rendahnya keterampilan proses sains dan 

keterampilan komunikasi peserta didik karena tidak adanya m-LKPD berbasis 

proyek pada materi difraksi cahaya. Oleh karena itu, dibuatlah m-LKPD 

berbasis proyek ini sebagai aktivitas yang dapat menunjang pembelajaran dan 

menumbuhkan keterampilan proses sains dan keterampilan komunikasi 

peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, diagram yang dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka pemikiran disajikan pada 

Gambar 6 sebagai berikut. 
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Gambar 6. Kerangka Pemikiran

Dibutuhkan m-LKPD berbasis project untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi. 

Mengembangkan m-LKPD berbasis project based learning untuk menstimulus 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi. 

 

1. Materi difraksi cahaya umumnya dibelajarkan 

dengan metode ceramah, sehingga keterampilan 

proses sains dan kemampuan komunikasi belum 

dilatihkan 

2. Sebagian besar sekolah belum menggunakan 

LKPD untuk pembelajaran difraksi cahaya 

3. LKPD yang ada belum melatihkan keterampilan 

proses sains dan kemampuan komunikasi 

4. LKPD yang ada belum bisa diakses dengan baik 

untuk pembelajaran jarak jauh 

5. Pandemi covid-19 menyebabkan siswa harus 

belajar secara daring, sehingga tidak melatihkan 

keterampilan proses sains dan keterampilan 

komunikasi. 

 

 

 
1. Keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk 

mampu bersaing didunia kerja salah satunya 

kemampuan komunikasi (comunication). (Bialik 

and Fadel, 2015). 

2. Project based learning mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa (Magleby, 2007). 

3. Keterampilan proses sains dapat dilatihkan dengan 

eksperimen terbuka (Aydogdua, et al, 2013). 

4. LKPD menyebabkan siswa berpartisipasi aktif 

dalam aktivitas pembelajaran. (Yildirim, et al., 

2011). 

5. Pandemi covid-19 menuntut lembaga 

pendidikan untuk melakukan inovasi yaitu 

dengan melakukan pembelajaran secara 

online (Jamaluddin dkk, 2020). 
 

Kegiatan Pembelajaran 

 Kegiatan 1 : Menemukan 

masalah pada fenomena 

ill structured 

problem 

Belajar dalam 

kelompok kecil 

Kooperatif 

Kolaboratif 

Hasil 

keterampilan 

proses sains dan 

kemampuan 

komunikasi 

terstimulus Keterampilan proses sains  

 

 

 

 

 

 

Merumuskan masalah 

Menentukan variabel 

Pengujian hipotesis 

Menentukan hipotesis 

Penyajian data 

Penyajian hasil 

Kemampuan komunikasi  

Aktif membangun 

dialog 

Menyampaikan ide 

dengan jelas 

Mendengarkan penuh 

perhatian 

Menunjukan bahasa 

tubuh yang baik 

Mengungkapkan kata-

kata secara efektif 

Kegiatan 2 : Mendesain 

proyek dan mendesain 

percobaan 

Kegiatan 3 : Membuat 

Proyek dan melaporkan 

kendala yang ditemukan 

Kegiatan 4 : Uji Coba 

Proyek, Pengambilan data, 

Penyajian data, membuat 
kesimpulan dan unjuk kerja 

Kegiatan 5 : Evaluasi dan 

Refleksi 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

  

A. Desain Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian mix 

methode. Model penelitian ini menggunakan Design and Development 

Research (DDR) kategori penelitian pengembangan produk yang diadaptasi 

dari Richey and Klien (2007) yang menyatakan bahwa pendekatan DDR 

adalah pendekatan yang sistematis dan melibatkan proses dari proses desain  

dan pengembangan serta evaluasi yang didasarkan pada penelitian empiris.  

B. Prosedur Pengembangan Produk 

 

Prosedur pengembangan produk dengan menggunakan Design and 

Development Reaserch (DDR) dari Richey & Klien (2007) merupakan 

pendekatan yang sistematis dan melibatkan proses dari proses desain dan 

pengembangan serta evaluasi yang didasarkan pada penelitian empiris dengan 

4 prosedur atau tahapan yakni, analysis(analisis), design(desain), 

development(pengembangan). 

a. Tahap Analisis 

Analysis (menganalisis) merupakan tahap untuk menganalisis kebutuhan 

dan mengidentifikasi ketersediaan produk 
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yang akan dikembangkan pada saat ini untuk mengetahui tujuan 

pengembangan produk tersebut. 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara beberapa siswa dan 

guru mata pelajaran fisika materi Difraksi Cahaya di beberapa SMA 

provinsi Lampung kelas XI. Analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mengetahui potensi dan masalah pada sekolah tersebut. Informasi yang 

diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan menjadi dasar peneliti  

melakukan penelitian 

Tahap analisis kebutuhan mendapatkan informasi bahwa materi Difraksi 

Cahaya di sekolah umumnya hanya diajarkan dengan metode ceramah, 

sehingga keterampilan proses sains tidak dilatihkan dan kemampuan 

komunikasi pada peserta didik tidak terbangun. Hal tersebut menyebabkan 

peneliti mengembangkan m-LKPD untuk membangun keterampilan proses 

sains dan kemampuan komunikasi peserta didik. 

 

b. Tahap design (desain) 

Design (mendesain) merupakan tahap kedua dalam prosedur pengembangan 

produk yaitu merancang suatu produk yang akan dikembangkan dengan 

didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan. Peneliti akan mendesain 

rancangan desain produk untuk SMA kelas XI semester ganjil yaitu mobile 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (m-LKPD) untuk membangun 

keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi peserta didik.  
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Perancangan pada tahap design ini dilakukan untuk mendesain rangkaian 

mobile Lembar Kerja Peserta Didik (m-LKPD) berbasis Project dengan 

berbantuan Smart Apps Creator3 pada materi Difraksi Cahaya. Desain m-

LKPD ini dibuat oleh peneliti karena m-LKPD terkait materi Difraksi 

Cahaya umumnya belum ada di SMA. Rancangan desain m-LKPD 

menggunakan platform Smart Apps Creator3. Rancangan desain m-LKPD 

dan storyboard dapat dilihat pada Gambar 7 dan Tabel 4. m-LKPD yang 

diberikan kepada peserta didik di kelas online  berupa aplikasi m-LKPD. 

Kegiatan pertama peserta didik diberi arahan untuk menginstal aplikasi m-

LKPD 
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Gambar 7. Rancangan Desain Produk 

Penjelasan dari rancangan desain produk dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

Kegiatan 2 

Kegiatan 3 

Kegiatan 4 

Kegiatan 5 

M-

LKPD 

Bagian 

Awal 

Isi 

Halaman Sampul (Cover) 

Prakata 

KI, KD, Indikator, Tujuan 

Pembelajaran 

Petunjuk Umum m-LKPD 

Bagian 

Penutup 

Evaluasi 

Latihan Soal 
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Tabel 4. Storyboard m-LKPD 

 

Bagian  Deskripsi 

Bagian Awal 

(Pendahuluan) 

 

Cover 

 

 

Berisi judul LKPD, gambar fenomena Difraksi 

Cahaya. 

 
 

Kata 

Pengantar 

Berisikan rasa syukur penulis kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

 

 
 

Petunjuk 

Penggunaan 

Berisikan petunjuk penggunaan m-LKPD dan 

tahap tahap pembelajaran 

 



41 

 

 

Bagian  Deskripsi 

 
 

KI dan KD Berisikan KI dan KD pembelajaran 

 

 

Menu Utama Berisikan daftar menu 
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Bagian  Deskripsi 

 

Isi Kegiatan 1 Terdapat masalah terhadap fenomena yang 

berhubungan dengan Difraksi Cahaya 

 

 
 

 

Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya 

untuk menemukan masalah dari fenomena dan 

pertanyaan mendasar yang disajikan serta 

membuat prediksi dan merepresentasikan 

kedalam bentuk gambar 
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Bagian  Deskripsi 

 

Kegiatan 2 Siswa berdiskusi bersama kelompok 

merumuskan masalah dan membuat hipotesis 

yang berkaitan dengan masalah yang sudah 

ditemukan 

 

 
 

Siswa menyaksikan 2 video referensi 
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Bagian  Deskripsi 

 

Siswa diminta berdiskusi untuk mendesain alat 

sederhana, menyusun alat dan bahan dan 

langkah langkah, serta mendesain tabel hasil uji 

untuk menguji hipotesis dari permasalahan yang 

mereka temukan 

 

 

Kegiatan 3 Siswa berdiskusi dan menyampaikan 

pendapatnya untuk menentukan jadwal 

monitoring dan unjuk kerja dan Siswa diminta 

untuk melaksanakan pembuatan proyek 

 

 

 

 

Kegiatan 4 Sesuai jadwal yang ditentukan siswa di minta 

menuliskan kendala dalam pembuatan proyek 
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Bagian  Deskripsi 

dan progres dari proses pembuatan proyek 

 

 

Kegiatan 5 

 

Berisikan ajakan agar peserta didik melakukan 

uji coba produk setelah itu menuliskan hasil 

percobaan kedalam bentuk tabel yang sudah 

dibuat di langkah sebelumnya 

 

 

Serta pertanyaan penuntun untuk menganalisis 

hasil percobaan yang sudah ditulis dalam tabel 

dan siswa diminta untuk berdiskusi membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil percobaan dan 

analisis data yang sudah dilakukan 
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Bagian  Deskripsi 

 

 

Penutup Evaluasi Siswa di minta untuk mengevaluasi dengan 

menjawab pertanyaan penuntun yang diberikan 

 

 

Latihan Soal Berisikan Latihan Soal tentang materi difraksi 

cahaya 
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Bagian  Deskripsi 

 

 

c. Tahap development (pengembangan)  

Setelah mendesain, langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan perancangan 

desain m-LKPD pada materi Difraksi Cahaya. Tahap development 

(pengembangan) merupakan tahap pengembangan produk sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat pada tahap design. Tahap development yang 

akan menghasilkan rangkaian m-LKPD. Kemudian langkah selanjutnya 

adalah uji validitas kepada tim ahli yang merupakan ahli materi dan 

desain. Uji ahli materi menguji indikator dalam materi dan teknik dalam 

penyajian yang digunakan m-LKPD pada materi Difraksi Cahaya. Apabila 

sudah dinyatakan valid atau sesuai maka dapat dilakukan uji kepraktisan 

dan presepsi guru serta respon peseta didik. Uji kepraktisan yang 

tujuannya yakni untuk mengetahui tingkat kepemahaman siswa, daya tarik 

siswa untuk membacanya. Kemudian presepsi guru yang dilakukan untuk 

melihat apakah produk memungkinkan dilaksanakan/diterapkan pada  

pembelajaran real nanti. 
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d. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pengembangan LKPD berbasis 

proyek dengan tujuan untuk menyempurnakan produk dengan melakukan 

revisi berdasarkan saran perbaikan atau masukan dari para ahli dan peserta 

didik. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan produk 

hingga dapat dikatakan valid dan praktis. 

.
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini  

yaitu pedoman wawancara, dan angket: 

1. Pedoman Wawancara Semi Terstruktur 

Pedoman wawancara semi tertstruktur ini digunakan sebagai panduan dalam 

melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara semi terstruktur 

dilakukan kepada beberapa guru Fisika dan siswa SMA mengenai  

pembelajaran Difraksi Cahaya  

2. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk mendapatkan keterangan dari responden 

mengenai suatu masalah. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan instrumen angket berupa angket analisis kebutuhan siswa 

mengenai kegiatan pembelajaran Fisika, pada materi Difraksi Cahaya. 

Angket juga dibuat untuk uji ahli dan respon pengguna. Angket dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan m-LKPD yang dikembangkan dan 

untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap m-LKPD tersebut  

a. Angket Uji Validasi 

Uji validasi produk diisi oleh tiga validator yaitu satu dosen Pendidikan 

Fisika Universitas Lampung dan dua guru SMA. Penskoran pada angket 

uji validasi ini menggunakan skala likert yang diadaptasi dari Ratumanan 

dan Laurent (2011) yang dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Skala Likert pada Angket Uji Validasi m-LKPD 

 

Presentase Kriteria 

Sangat valid 4 

Valid 3 

Kurang valid 2 

Tidak valid 1 

 

b. Angket Uji Kepraktisan 

Uji kepraktisan berupa uji keterbacaan diuji menggunakan lembar 

observasi pengguna yang tujuannya yakni untuk mengetahui tingkat 

kepemahaman siswa, daya tarik siswa untuk membacanya. Instrument 

yang digunakan untuk mengetahui aspek keterbacaan media m-LKPD 

berbasis Project pada materi Difraksi Cahaya.Sistem penskoran 

menggunakan skala Likert yang diadaptsi dari Ratumanan dan Laurent 

(2011) dapat dilihat pada Tabel 6 

Tabel 6. Skala Likert pada Angket Uji Kepraktisan m-LKPD 

 

Presentase Kriteria 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 

 

c. Angket Presepsi Guru Terkait Penggunaan m-LKPD 

Uji presepsi guru diuji menggunakan lembar uji presepsi guru terkait 

penggunaan m-LKPD yang tujuannya yakni untuk menilai kemungkinan 

produk untuk dilaksanakan dipembelajaran daring maupun tatap muka. 

Penskoran pada angket uji presepsi guru terkait penggunaan m-LKPD ini 

menggunakan skala likert yang diadaptasi dari Ratumanan dan Laurent  

(2011) seperti pada uji kepraktisan. 
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d. Angket Respon Peserta Didik 

Respon peserta didik diuji menggunakan lembar respon peserta didik 

dengan tujuan untuk mengetahui respon peserta didik setelah 

menggunakan m-LKPD berbasis Project berbantuan Smart Apps Creator. 

Penskoran pada angket respon peserta didik menggunakan skala likert 

yang diadaptasi Ratumanan dan Laurent (2011) seperti pada uji 

kepraktisan
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D. Matriks Ringkasan Metode Penelitian 

Tabel 7 Ringkasan Metode Penelitian 

 

Variabel Data yang Diperlukan Instrumen Metode 
Cara Analisis Data 

Validitas 1. Data penilaian validitas m-LKPD 

berbasis Project  dari segi desain dan 

konstruks 

2. Data penilaian validitas m-LKPD 

berbasis Project dari segi isi dan 

materi. 

 

Lembar uji kevalidan 

 

 

Memberikan lembar 

uji kevalidan dan m-

LKPD berbasis 

Project kepada tiga 

orang ahli yaitu 1 

Dosen Pendidikan 

Fisika dan dua guru 

fisika SMA 

 

a. Membuat rekapitulasi hasil 

penilaian penilaian uji kevalidan 

produk dari validator 

b. Menghitung rata-rata hasil 

penilaian uji kevalidan produk 

dari validator 

c. Menentukan kategori validitas 

masing-masing aspek mengacu 

pada kategori yang 

dikemukakan Ratumanan & 

Laurens(2011)  
Kepraktisan 1. Data penilaian hasil uji keterbacaan 

indikator kegunaan kemenarikan m-

LKPD 

2. Data penilaian hasil uji keterbacaan 

indikator kegunaan kemudahan 

penggunaan m-LKPD 

3. Data penilaian hasil uji keterbacaan 

indikator kegunaan kemanfaatan 

penggunaan m-LKPD 

 

 

Lembar pengamatan 

uji keterbacaan 

dengan indikator 

kegunaan 

kemenarikan, 

kemudahan 

penggunaan, dan 

kemanfaatan 

penggunaan m-LKPD 

berbasis Project 

Memberikan angket 

kepada 10 peserta 

didik kelas XI IPA  

SMA N1 Terusan 

Nunyai untuk diisi 

sesuai petunjuk yang 

diberikan setelah 

menyimak m-LKPD 

berbasis Project 

 

a. Membuat rekapitulasi hasil 

penilaian uji keterbacaan 

produk dari peserta didik 

b. Menghitung skor hasil penilaian 

uji keterbacaan produk 

c. Menentukan kategori 

keterbacaan masing-masing 

aspek mengacu pada kategori 

yang dikemukakan Arikunto 

(2011; 34) 
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Variabel Data yang Diperlukan Instrumen Metode 
Cara Analisis Data 

Keterlaksanaan 1. Data penilaian keterlaksanaan m-

LKPD berbasis Project   

 

Lembar pengamatan 

uji keterlaksanaan  

Memberikan lembar 

angket kepada lima 

guru fisika SMA 

 

a. Membuat rekapitulasi hasil 

penilaian uji keterlaksanaan 

produk dari peserta didik 

b. Menghitung skor hasil penilaian 

uji keterlaksanaan produk 

c. Menentukan kategori 

keterlaksanaan mengacu pada 

kategori yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2011; 34) 

Respon Peserta 

Didik 

1. Data hasil respon peserta didik Lembar Uji Respon Memberikan angket 

respon kepada 10 

peserta didik yang 

sebelumnya sudah 

mengerjakan produk 

a. Membuat rekapitulasi hasil 

respon peserta didik  

b. Menghitung presentase hasil 

respon dari peserta didik 

c. Menentukan kategori respon 

mengacu pada kategori yang 

dikemukakan oleh Arikunto 

(2011; 34) 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode campuran 

(mixed method), yaitu kualitatif dan kuantitatif  

1. Data untuk Kevalidan 

Data untuk validan yang diperoleh dari angket uji ahli isi dan uji ahli produk 

yang diisi oleh validator. Kriteria kevalidan diperoleh melalui uji validitas 

ahli, kemudian teknik anaisis data menggunakan data hasil uji validasi ahli 

dihitung dengan persamaan berikut: 

   
                   

∑      
 

Hasil yang dihitung kemudian ditafsirkansehingga mendapatkan kualitas 

dari produk yang dikembangkan. Penafsiran skor mengadaptasi dari 

Ratumanan & Laurens(2011) seperti yang terlihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Konversi Skor Uji Validasi 

Interval Skor Hasil 

Penilaian 

Kriteria 

3,25< skor <4,00 Sangat Valid 

2,50< skor <3,25 Valid 

1,75< skor <2,50 Kurang Valid 

1,00< skor <1,75 Tidak Valid 

 

Berdasarkan Tabel 8, peneliti memberi batasan bahwa produk yang 

dikembangkan akan terkategori valid jika mencapai skor yang peneliti 

tentukan, yaitu minimal 2,50  dengan kriteria Valid. 

 

2. Data untuk Kepraktisan 

Data yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk diperoleh 

berdasarkan pengisian angket uji keterbacaan (data kuantitatif). Hasil 
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jawaban pada angket dianalisis menggunakan analisis persentase 

berdasarkan rumus menurut Sudjana (2005) seperti di bawah ini: 

    
                    

              
     

Data hasil pengisian angket uji keterbacaan dianalisis menggunakan analisis 

persentase diadaptasi dari Arikunto (2011) seperti pada data  

untuk mengetahui kepraktisan produk.  

Tabel 9. Konversi Skor Uji Kepraktisan 

 

Persentase Kriteria 

0,00%-20% Kepraktisan sangat rendah/ tidak baik 

20,1%-40% Kepraktisan rendah/ kurang baik 

40,1%-60% Kepraktisan sedang/ cukup baik 

60,1%-80% Kepraktisan tinggi/ baik 

80,1%-100% Kepraktisan sangat tinggi/ sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 9, peneliti memberi batasan bahwa produk yang 

dikembangkan akan terkategori praktis jika mencapai skor yang peneliti 

tentukan, yaitu minimal 60% dengan kriteria validitas sedang. 

 

3. Data untuk Presepsi Guru terkait Penggunaan m-LKPD 

Data yang digunakan untuk mengetahui presepsi guru terkait penggunaan 

m-LKPD diperoleh berdasarkan pengisian angket uji presepsi guru terkait 

penggunaan m-LKPD (data kuantitatif). Data hasil pengisian angket uji 

presepsi guru terkait penggunaan m-LKPD dianalisis menggunakan analisis 

persentase seperti pada data untuk mengetahui kepraktisan Produk. 
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4. Data untuk Respon 

Data yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik dalam 

penggunaan produk diperoleh berdasarkan pengisian angket uji respon (data 

kuantitatif). Data hasil pengisian angket uji respon dianalisis menggunakan 

analisis persentase seperti pada data untuk mengetahui keterbacaan produk,  

analisis persentase diadaptasi dari Sudjana (2005). 

5. Analisis Stimulus Keterampilan Proses Sains dan Kemampuan 

Komunikasi Peserta Didik 

Analisis penilaian keterampilan proses sains dan Kemampuan Komunikasi 

peserta didik dilakukan dengan melihat aspek indikator keterampilan proses 

sains yang termuat pada hasil jawaban peserta didik pada M-LKPD. Hasil 

penilaian analisis keterampilan proses sains dan Kemampuan Komunikasi 

dengan menggunakan rumus  

   
∑

  
      

Keterangan; NP = Nilai yang dicari 

    = Jumlah indicator yang muncul 

  SM = Skor Maks Indikator 

(Trianto, 2010) 

Nilai persen yang diperoleh dikonversikan dengan kategori penilaian 

keterampilan proses sains. Kategori penilaian keterampilan proses sains 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Konversi Skor Kategori Penilaian Keterampilan Proses Sains 

 

Persentase Kriteria 

0,00%-20% Tidak terstimulus 

20,1%-40% Kurang terstimulus 

40,1%-60% Cukup terstimulus 
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Persentase Kriteria 

60,1%-80% Terstimulus 

80,1%-100% Sangat terstimulus 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai 

berikut. 

1. m-LKPD berbasis proyek berbantuan Smar Apps Creator 3  untuk 

menstimulus keterampilan proses sains dan Kemampuan komunikasi 

dinyatakan sangat valid dengan skor rata-rata sebesar 3,62 berdasarkan 

penilaian ahli secara materi, konstruk, dan desain. 

2.  m-LKPD berbasis proyek berbantuan Smart Apps Creator 3  untuk 

menstimulus keterampilan proses sains dan kemampuan komunikasi 

praktis digunakan sebagai bahan ajar pada materi Difraksi Cahaya untuk 

peserta didik SMA kelas XI semester genap berdasarkan penilaian yang 

didapat dari uji keterbacaan sebesar 90%, dan sangat mungkin untuk 

diimplementasikan dalam pembelajaran daring maupun secara tatap muka 

dibuktikan dengan hasil respon peserta didik yang memperoleh persentase 

97% dengan kategori sangat baik dan persepsi guru yang memperoleh 

persentase rata-rata 96% dengan kategori sangat baik. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian pengembangan yang telah selesai 

dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut
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1. Peneliti memberikan saran agar dapat melakukan uji efektifitas pada 

penelitian berikutnya. Hal ini agar dapat terpenuhinya kriteria produk 

berkualitas baik, yaitu valid, efektif, dan praktis 

2. Penelitian berikutnya disarankan agar menggunakan Smart Apps Creator 3 

yang berbayar agar tidak keterbatasan waktu dalam membuat desain, 

sehingga m-LKPD menjadi lebih menarik, dan atau menggunakan 

Platfrom lain yang bisa membuat m-LKPD yang dapat memasukan 

jawaban peserta didik langsung kedalam aplikasi yang dibuat. 
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