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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN E-LKPD BERBASIS PROYEK TERINTEGRASI 

STEM UNTUK MENGAKOMODASI GAYA BELAJAR SERTA 

MELATIHKAN PENALARAN ILMIAH DAN  

PERFORMANCE ARGUMENTASI 

 

 

Oleh 

 

Haza Kurnia Dinantika 

 

 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan e-LKPD berbasis proyek Terintegrasi 

STEM yang valid, praktis, dan efektif untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. Penelitian 

ini menggunakan metode R&D dengan desain pengembangan model ADDIE yang 

terdiri atas 5 tahap, yaitu: analyze, design, development, implementation, dan 

evaluation. Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi angket analisis 

kebutuhan, angket uji validitas, angket uji keterlaksanaan, instrumen soal yang 

sudah diuji kevalidannya, respon peserta didik terhadap keefektifan e-LKPD 

berbasis proyek terintegrasi STEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-LKPD 

hasil pengembangan valid, praktis, dan efektif digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi 

peserta didik. Pada uji kevalidan yang telah dilakukan, e-LKPD hasil 

pengembangan dinyatakan layak dengan kriteria sangat tinggi. Persentase 

kelayakan isi sebesar 84% dan konstruk sebesar 84%. Analisis angket keterbacaan 

diperoleh hasil persentase sebesar 82% dengan kategori keterbacaan sangat baik, 

Analisis keterlaksanaan diperoleh rata-rata persentase sebesar 80%, hal ini 

mengindikasikan bahwa e-LKPD yang dikembangkan praktis. Keefektifan dilihat 

dari adanya peningkatan nilai N-gain sebesar 0,79 dengan kategori baik. Uji 

statistik One Way anova pada posttest diperoleh nilai pada penalaran ilmiah sebesar 

0,732 dan performance argumentasi sebesar 0,881 artinya tidak ada perbedaan rata-

rata penalaran ilmiah dan performance peserta didik setelah diterapkan e-LKPD. 

Analisis hasil respon peserta didik disimpulkan bahwa lebih dari 50% kelompok 

peserta didik memberikan respon positif bahwa e-LKPD yang telah dikembangkan 

efektif untuk melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta 

didik. 
 

 

Kata kunci: E-LKPD, Gaya Belajar, Penalaran Ilmiah, dan Performance 

Argumentasi



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC STUDENTS WORKSHEETS 

PROJECT BASED STEM INTEGRATED TO ACCOMMODATE 

LEARNING STYLES AND PRACTICE SCIENTIFIC  

REASONING AND ARGUMENTATION  

PERFORMANCE 

 

 

By 

 

Haza Kurnia Dinantika 

 

 

This study aims to develop an electronic student’s worksheet integrated STEM that 

is valid, practical, and effective to accommodate learning styles and train scientific 

reasoning and argumentation performance. This study uses the R&D method with 

the ADDIE model development design consisting of 5 stages, namely: analysis, 

design, development, implementation, and evaluation. The data collection 

instruments used include a needs analysis questionnaire, validity test questionnaire, 

an implementation test questionnaire, a question instrument that has been tested for 

validity, student responses to the effectiveness of electronic students worksheets 

based on integrated STEM projects. The results showed that the developed 

student’s worksheets were valid, practical, and effectively used in the learning 

process to train student’s scientific reasoning and argumentation performance. In 

the validity test that has been carried out, the results of developing students' 

worksheets are declared eligible with very high criteria. The percentage of content 

feasibility is 84% and construct is 84%. The readability analysis obtained a 

percentage of 82% with a very good readability category. The implementation 

analysis obtained an average percentage of 80%. This indicates that the electronic 

student’s worksheets developed are practical. The effectiveness can be seen from 

the increase in the N-gain value of 0.79 in the high category. One Way Anova 

statistical test in the post-test obtained a value in scientific reasoning of 0.732 and 

argumentation performance of 0.881, meaning that there is no difference in 

students' average reasoning and argumentation performance after electronic 

student’s worksheets are applied. Analysis of the results of student responses, that 

more than 50% of the group of students gave a positive response that electronic 

student's worksheets that had been developed were effective for training students' 

reasoning and argumentation performance. 

 

Keywords: Electronic student worksheets, Learning Styles, Scientific Reasoning, 

and Performance Argumentation. 
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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya” 

(Qs. Al-Baqarah: 286) 

 

 

 

“And only to your God  (ALLAH SWT), you expect” 

(Qs. Al-Insyirah: 8) 

 

 

 

“Berusahalah semaksimal mungkin sampai engkau tidak dapat berusaha 

lagi” 

(Haza Kurnia Dinantika) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran pada abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, sehingga diharapkan dapat mempersiapkan peserta 

didik untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi 

yang sukses dalam hidup. Menurut Scott (2015) dalam penelitiannya, 

menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan yang penting di abad ke-21 

mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to 

live together. Empat prinsip tersebut masing-masing mengandung 

keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti 

keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, berkomunikasi, 

berkolaborasi, inovasi, kreasi, literasi digital, dan berbagai keterampilan 

lainnya. Pencapaian keterampilan abad ke-21 dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, dan membantu peserta didik mengembangkan partisipasi. 

 

US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), mengidentifikasi 

kompetensi yang diperlukan di abad ke-21 yaitu “The 4Cs”- communication, 

collaboration, critical thinking, dan creativity. Pada abad ke-21 ini peserta 

didik dituntut memiliki kemampuan pembelajaran serta menguasai sains dan 

teknologi. Pada kenyataanya dalam proses pembelajaran tidak semua peserta 

didik menguasai keempat kompetensi tersebut disinyalir disebabkan oleh gaya 

belajar (Jamulia, 2018). Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, 

yaitu ada yang berbeda dalam cara alami, kebiasaan, dan yang disukainya. 

Jika guru mencocokkan gaya belajar dengan metode pengajaran (misalnya 

untuk peserta didik pembelajar visual, dengan menyajikan informasi melalui 
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ilustrasi bergambar), pembelajaran dapat sangat ditingkatkan (Hatami, 2013).  

Hal ini didukung oleh penelitian (Gilakjani, 2012) bahwa ada gaya belajar 

peserta didik yang berbeda. Gaya belajar yang sering digunakan adalah visual, 

auditori, dan kinestetik. Beberapa peserta didik sebagai pembelajar visual, 

sementara yang lain pembelajar auditori atau kinestetik. Peserta didik 

menggunakan semua indra mereka untuk mengambil informasi. Mereka 

memiliki kecenderungan menggunakan gaya belajar yang mereka sukai. Guru 

perlu mengajarkan pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar 

peserta didik yang berbeda tersebut. Guru dapat menggabungkan gaya belajar 

dalam kegiatan kurikulum mereka sehingga peserta didik dapat berhasil dalam 

kelas.  

 

Pembelajar auditori mendorong peserta didik untuk menemukan informasi 

dengan cara mendengarkan dan menafsirkan informasi di lapangan, tetapi 

banyak peserta didik tidak memiliki pemahaman terhadap informasinya, maka 

tugas guru juga harus mengakomodasi gaya belajar yang dimiliki peserta 

didik. Penyebab selanjutnya peserta didik tidak menguasai keempat 

kompetensi pada abad ke-21 yaitu perbedaan kemampuan awal peserta didik 

(Morris,Croker, Manisck, & Zimmerm 2012). Kemampuan awal peserta didik 

yaitu kemampuan yang telah dimiliki peserta didik sebelum mengikuti 

pembelajaran. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah peserta didik 

mempunyai pengetahuan prasyarat (prerequisite) untuk mengikuti 

pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah mengetahui materi yang 

akan disajikan, sehingga guru dapat merancang pembelajaran lebih baik 

(Purwaningrum, 2016). 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

yang terdapat di Provinsi Lampung melalui Google Form, sebesar 100% guru 

sudah menggunakan lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran fisika, 

namun lembar kerja peserta didik yang digunakan oleh guru hanya 

mengakomodasi gaya belajar visual saja, tidak mengakomodasi gaya belajar 

auditory dan kinestetik. Sebesar 100% guru juga sudah memanfaatkan 
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teknologi untuk membelajarkan fisika, walaupun 70% guru masih lebih 

banyak mengajarkan menggunakan lisan padahal teknologi seperti LCD sudah 

digunakan walaupun tanpa disertai gambar dan video. Sebesar 20% Lembar 

kerja peserta didik yang digunakan belum mengakomodasi perbedaan gaya 

belajar  peserta didik. Padahal gaya belajar peserta didik sangat berbeda, 40% 

peserta didik lebih memahami saat pembelajaran disertai gambar dan video, 

50% peserta didik lebih memahami saat pembelajaran disertai kegiatan 

percobaan, dan 10% peserta didik memahami jika pembelajaran dijelaskan 

secara lisan oleh guru. Sebesar 90% peserta didik masih merasa bahwa 

pembelajaran di sekolah tidak dapat mengakomodasi gaya belajar mereka. 

Lalu sebesar 23% peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan awal 

guru sebagai stimulus dalam pembelajaran dan 40% peserta didik belum dapat 

mengidentifikasi serta menyusun hipotesis dalam pengamatan, dan 40% 

peserta didik juga belum berani untuk menyampaikan pendapat sendiri 

ataupun menyanggah jawaban peserta didik lain ketika jawaban yang 

diberikan tidak sesuai teori. Hasil penelitian pendahuluan juga menunjukkan 

bahwa 70% peserta didik sulit memahami energi terbarukan di kehidupan 

sehari-hari, karena guru hanya menjelaskan pengertiannya saja, tidak ada 

aktivitas pembelajaran yang membuat peserta didik mampu bernalar dan 

berargumentasi mengenai energi di kehidupan sehari-hari. Peserta didik 

menilai bahwa pembelajaran fisika sangat membosankan, dan materi energi 

terbarukan dianggap tidak jelas. Jadi, sebagian besar peserta didik tidak aktif 

belajar dalam pembelajaran fisika. Sehingga, guru memerlukan suatu media 

pembelajaran dengan materi energi terbarukan yang mendorong siswa lebih 

aktif di dalam pembelajaran.  

 

Media yang dapat dikembangkan untuk melatih peserta didik lebih aktif dalam 

belajar adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah 

panduan yang digunakan  untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. Lembar kegiatan ini dapat berupa panduan untuk latihan  

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua 

aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. 
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Sehingga dengan menggunakan media berupa Lembar kerja peserta didik, 

pendidik dapat mengukur aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta 

didik secara langsung. Menurut Lee (2014) lembar kerja digunakan untuk 

keperluan pendukung belajar, membantu pembelajaran aktif, meningkatkan 

minat dalam ilmu pengetahuan belajar, dan penilaian. Penggunaan e-LKPD 

menjadi salah satu media belajar dalam rangkaian pembelajaran online 

(Istiqomah & Suparman, 2020) sebagai upaya pencegahan penyebaran 

COVID-19.  

 

Fisika diperkenalkan kepada peserta didik Indonesia di sekolah dasar dan 

sekolah menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

fisika tidak dapat memfasilitasi konsep fisika. Hal ini memiliki dampak 

tingkat penalaran ilmiah peserta didik di sekolah masih rendah. Aspek 

penalaran ilmiah dengan penalaran korelasional tidak memiliki kategori 

hubungan, sehingga kemampuan peserta didik memberikan jawaban dan 

alasan untuk memecahkan masalah masih lemah (Rimadani, Parno, & Markus 

2016).  Menurut Fischer (2014) dan Wulandari & Shofiyah (2018) bahwa 

penalaran ilmiah merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep-konsep 

ilmiah dan membantu peserta didik dalam memahami ilmu yang dipelajari, 

penalaran ilmiah merupakan kunci utama dalam keberhasilan proses 

pembelajaran.  

 

Pada proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang disertai dengan 

kegiatan percobaan dan diskusi kelompok dapat melatihkan penalaran ilmiah 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengungkapkan masing-masing 

pendapat antar anggota kelompok. Kegiatan dalam pembelajaran sains 

diharapkan tidak hanya untuk melatih peserta didik untuk melakukan 

percobaan tetapi juga melatih kemampuan peserta didik dalam menafsirkan, 

pengolahan, penalaran, dan menyajikan informasi, sehingga peserta didik 

diharapkan untuk aktif mengusulkan argumentasi yang didasarkan pada hasil 

eksperimen (Syerliana et al, 2018). Untuk itu, guru memerlukan suatu 

pendekatan yang mampu melatihkan penalaran ilmiah dan performance 
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argumentasi peserta didik. STEM merupakan suatu pendekatan yang 

mengkolaborasikan unsur science, technology, engineering, and mathematics 

dalam memecahkan suatu konsep atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adanya pembelajaran berbasis STEM yang dipadukan dengan lembar kerja 

peserta didik berbasis proyek, peserta didik tidak hanya dituntut kognitifnya 

saja tapi juga afektif dan psikomotornya, sehingga terdapat paduan antara 

sikap, kecerdasaan, dan keterampilan (Artobatama, 2018). Pendekatan STEM 

mampu meningkatkan kemampuan peserta didik baik kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Pendekatan STEM juga mampu meningkatkan penguasaan 

pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan untuk memecahkan masalah, 

serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, sehingga 

peserta didik mampu bernalar, berpikir kritis dan logis dalam menyelesaikan 

masalah dalam dunia nyata (Surya, Abdurrahman, & Wahyudi, 2018). Salah 

satu materi yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan STEM secara 

bersamaan adalah energi terbarukan. Pembelajaran terintegrasi STEM pada 

materi energi terbarukan mendorong peserta didik untuk menggunakan sains 

dalam mengumpulkan informasi, teknologi, matematika, dan teknik untuk 

menyelesaikan masalah dan membuat proyek sederhana mengenai energi 

terbarukan (Barry et al, 2017). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pendekatan pembelajaran STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan empat disiplin ilmu yaitu matematika, keterampilan, teknik, 

dan sains yang dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan teknologi, mengasah kognitif, manipulatif dan afektif, serta 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. 

 

Berdasarkan pemaparan mengenai beberapa permasalahan dari hasil pengisian 

angket kebutuhan peserta didik, pembelajaran fisika pada materi Energi 

Terbarukan memerlukan media belajar yang mampu mengakomodasi gaya 

belajar peserta didik berbantuan teknologi digital. Salah satu media belajar 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu e-LKPD 

berbasis proyek. Untuk itu peneliti telah mengembangkan  media 

pembelajaran melalui penelitian berjudul “Pengembangan e-LKPD Berbasis 
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Proyek Terintegrasi STEM untuk Mengakomodasi gaya belajar serta 

Melatihkan penalaran ilmiah dan Performance Argumentasi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada materi energi 

terbarukan yang valid untuk mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan 

penalaran ilmiah, dan performance argumentasi peserta didik? 

2. Bagaimana kepraktisan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada 

materi energi terbarukan untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah, dan performance argumentasi peserta didik? 

3. Bagaimana keefektifan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada 

materi energi terbarukan untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah, dan performance argumentasi peserta didik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Mengembangkan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada materi 

energi terbarukan yang valid untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. 

2. Mengetahui kepraktisan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada 

materi energi terbarukan untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. 

3. Mendeskripsikan keefektifan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM 

pada materi energi terbarukan untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Bagi peserta didik 

Memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. 

2. Bagi guru 

Memberikan solusi pembelajaran bagi guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih bermakna dan dapat mengakomodasi gaya belajar 

serta melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta 

didik. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan pengarahan agar pengajaran guru menggunakan pendekatan 

yang membuat peserta didik dapat meningkatkan prestasi nya pada 

pembelajaran abad 21 walaupun gaya belajar setiap peserta didik berbeda. 

4. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi terkait pengajaran yang menggunakan e-LKPD 

dapat meneruskan penelitian dengan menggunakan variabel bebas yang 

lain, memberikan ide kepada peneliti lain agar melakukan penelitian yang 

berbasis Proyek. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini yaitu: 

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah research and development (R&D). 

2. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan e-LKPD berbasis 

proyek adalah pendekatan STEM. 

3. e-LKPD yang dikembangkan oleh peneliti merupakan LKPD Elektronik 

berbentuk softcopy yang dibuat dengan program Canva. 

4. Gaya belajar yang dimaksud mengadopsi gaya belajar Dunn & Dunn 

(VAK) yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. 
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5. Mengakomodasi gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik yang dicirikan dengan 

adanya konten yang ditampilkan dengan video, teks, dan suara serta dapat 

terlihat pada hasil uji One Way Anova jika nilai Sig > 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan rata-rata pada nilai penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi peserta didik yang menunjukkan bahwa telah mengakomodasi 

semua gaya belajar peserta didik. 

6. Penalaran ilmiah yang dimaksud dalam penelitian merujuk pada aspek 

penalaran ilmiah yang dikemukakan oleh Lawson . 

7. Performance argumentasi yang dimaksud mengadopsi indikator 

performance argumentasi yang dikembangkan oleh Simon, Erduran, & 

Osborne . 

8. e-LKPD berbasis proyek yang dikembangkan digunakan untuk 

mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik. 

9. e-LKPD yang dikembangkan berisi materi Energi Terbarukan meliputi 

energi tenaga angin dan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

 

2.1.1 E-Learning 

 

E-learning merupakan pembelajaran berbasis teknologi dengan materi 

pembelajaran disampaikan secara elektronik kepada pembelajar jarak jauh 

melalui jaringan komputer. Selain itu, e-learning juga memberikan banyak 

kesempatan untuk pembelajaran konstruktivis dengan mendukung 

pembelajaran yang kaya sumber, berpusat pada peserta didik, dan interaktif 

(Zhang et al., 2004).  

 

E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang 

difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. E-learning mempunyai ciri-ciri, antara lain (Clark & Mayer 

2008: 10): 

1) memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 

2) menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan 

latihan untuk meningkatkan pembelajaran;  

3) menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-

gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran; 

4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar 

(synchronous e-learning) atau didesain untuk pembelajaran mandiri 

(asynchronous e-learning); 
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5) membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja 

pembelajaran kelompok. 

 

Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-

learning sistem (LMS). Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk 

misalnya Multimedia-based Content atau konten berbentuk multimedia 

interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita 

menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya atau Text-

based Content yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran 

yang ada di wikipedia.org, ilmukomputer.com, dsb. Biasa disimpan dalam 

Learning Management System (LMS) sehingga dapat dijalankan oleh 

peserta didik kapan pun dan dimana pun. Menurut Sun et al. (2008) e-

learning adalah penggunaan teknologi telekomunikasi untuk 

menyampaikan informasi untuk pendidikan dan pelatihan. Dengan 

kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, e-learning 

muncul sebagai paradigma pendidikan modern. Teknologi informasi 

sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran online pada masa 

pandemi ini di antaranya adalah e-learning, rumah belajar, Edmodo, 

EdLink, Moodle, Google Classroom, kelas online Schoology (Astini, 

2020). 

 

2.1.2 E-LKPD 

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar sehingga interaksi 

yang efektif antara peserta didik dan pendidik yang terbentuk pada peserta 

didik dapat meningkatkan aktivitasnya dalam meningkatkan prestasi (Arif, 

2019). LKPD merupakan lembar kegiatan peserta didik yang dapat 

dikerjakan secara mandiri maupun kelompok yang berisi pedoman 

kegiatan belajar (Maya, 2017). LKPD ini bertujuan untuk mempermudah 

proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai 
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dengan indikator yang telah dibuat. Dapat dilihat bahwa reformasi 

pendidikan yang telah terjadi lebih dari satu dekade difokuskan pada 

peserta didik dimana teknologi digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran (Noawanit, 2015).  

 

LKPD merupakan media belajar yang digunakan untuk melibatkan peserta 

didik agar bekerja aktif selama proses belajar mengajar yang harus 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik (Ikhsan & Sofyan, 

2016). Kebutuhan peserta didik saat ini adalah pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Ketiga gaya belajar yaitu 

visual, auditory, dan kinestetik. Lembar kerja digunakan untuk keperluan 

pendukung belajar, membantu pembelajaran aktif, meningkatkan minat 

dalam ilmu pengetahuan belajar, dan penilaian (Lee, 2014). Lembar kerja 

menjadi media belajar berbentuk bahan tertulis. LKPD dengan bahan 

tertulis hanya mengakomodasi gaya belajar visual, sehingga keterampilan 

membaca menjadi hambatan untuk peserta didik dengan keterampilan 

membaca yang rendah, dan belum mengakomodasi gaya belajar auditory 

dan kinestetik.  Peneliti menyarankan bahwa pendidik harus menggunakan 

bahasa yang lebih mudah dalam LKPD untuk membantu proses belajar 

peserta didik (Rix, 2006).  

 

Teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

langsung di kelas, sehingga aspek pedagogik dan aspek teknologi 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar peserta didik sehingga dalam 

proses pengembangan aspek teknis dapat dilakukan untuk mendorong 

beberapa keterbatasan yang masih ada di beberapa sekolah (Desi, 2019). 

Oleh karena itu pengenalan peran teknologi dalam pendidikan sangat 

efektif untuk guru dalam memberikan pelajaran dan bagi peserta didik 

agar mudah menerima pembelajaran karena menarik. Penggunaan LKPD 

lebih efektif dibandingkan dengan proses pembelajaran biasa karena 

penggunaan LKPD menyebabkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam 

aktivitas pembelajaran (Yildirim, Kurt, & Ayas, 2011). Umumnya LKPD 
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yang digunakan di sekolah disusun oleh penerbit tanpa persiapan bahan 

ajar yang disesuaikan dengan pedoman, sehingga tidak sejalan dengan 

prinsip-prinsip kurikulum (Batong & Wilujeng, 2018). Salah satu bahan 

ajar yang dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik adalah e-

LKPD. e-LKPD sebagai salah satu bahan ajar yang dibutuhkan peserta 

didik sebagai penunjang peran aktif dan kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. 

 

2.1.3 Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Pembelajaran yang melatihkan peserta didik untuk mampu memecahkan 

permasalahan di kehidupan sehari-hari yakni melalui pembelajaran 

berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada 

pemecahan masalah kehidupan nyata yang memicu pembelajaran konten, 

sehingga memungkinkan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok 

kecil dan menghadapi peserta didik dengan masalah dari praktik (Andreja, 

2007). Salah satu pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran 

dengan proyek. Menurut Philen (2016) pembelajaran berbasis proyek 

merupakan metodologi pengajaran yang berkembang, dirancang untuk 

mengatasi tantangan pelepasan dengan membuat pembelajaran menjadi 

bermakna dan lebih menarik. Motivasi yang lebih tinggi mengarah pada 

kegigihan yang lebih tinggi dalam belajar. Seorang yang bermotivasi 

tinggi akan siap untuk menginvestasikan usaha mentalnya untuk belajar 

dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat membuat hasil belajar 

menjadi lebih baik (Klauer & Leutner, 2007). Motivasi intrinsik mengarah 

pada motivasi dari dalam diri individu tanpa paksaan untuk mengejar 

pembelajaran yang dapat menghasilkan keuntungan pengetahuan untuk 

bertahan dalam waktu yang lama sedangkan motivasi ekstrinsik 

memberikan tujuan untuk mengejar pembelajaran (Ly & Lynch, 2016). 

 

Pembelajaran berbasis proyek memiliki efek positif dan signifikan untuk 

pembelajaran berbasis masalah, seperti pada keterampilan pemecahan 
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masalah, pemahaman konseptual, sikap terhadap pembelajaran, dan 

kinerja peserta didik yang sebanding atau lebih baik dalam tes 

pengetahuan konten (Mills & Treagust, 2003). Pembelajaran berbasis 

proyek melibatkan peserta didik untuk menghasilkan sesuatu, seperti 

proses, desain, produk, simulasi, atau produk desain, desain eksperimen, 

analisis dan interpretasi data (Prince & Felder, 2006). Berdasarkan 

pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran berbasis proyek 

fokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep 

dan prinsip dengan melakukan penyelidikan tentang suatu masalah dan 

mencari solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan 

proyek, sehingga peserta didik mengalami proses pembelajaran yang 

bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri. 

 

2.1.4 Gaya Belajar 

 

Setiap peserta didik memiliki gaya belajar masing-masing sesuai dengan 

yang mereka sukai, dan gaya belajar peserta didik mempengaruhi peserta 

didik dalam menerima dan memproses informasi, serta penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik, akibatnya guru hanya 

membelajarkan fisika dengan cara konvensional yang berdampak pada 

kurangnya kompetensi yang dicapai peserta didik, hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik 

(Hatami, 2013). Gaya belajar tidak timbul dengan sendirinya pada peserta 

didik, melainkan cara belajar yang disukai peserta didik tersebut. Setiap 

peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Perbedaan tersebut 

terjadi dengan cara alami, kebiasaan, dan yang disukai peserta didik 

(Hatami, 2013). Pendidik memperkenalkan konsep gaya belajar sebagai 

deskripsi sikap dan perilaku yang menentukan cara belajar yang kita sukai 

(Honey & Mumford, 2000). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk 

mengetahui berbagai cara mengkomunikasikan konten yang sama.Tujuan 

dari penggunaan media belajar dan mengajar di kelas adalah untuk 

membantu guru dengan presentasi dan transmisi konten pendidikan dan 
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pencapaian tujuan pendidikan, sambil membantu peserta didik dalam 

memperoleh pengetahuan dan kemampuan dan nilai yang berbeda. Apakah 

media belajar dan mengajar ini akan mencapai tujuan, peran, dan banyak 

tugasnya atau tidak, semuanya tergantung, pertama dan terutama, pada 

penggunaan yang benar dalam proses pendidikan, oleh karena itu sangat 

penting untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dasar dari yang disebutkan di 

atas. Berikut Gambaran Umum Jenis, Peran, Tujuan, Tugas dan Kegunaan 

Media belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambaran Umum Jenis, Peran, Tujuan, Tugas dan Kegunaan 

Media belajar 

 

(Cajani, 2006) 
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Peserta didik belajar paling baik dengan melihat nilai dan pentingnya 

informasi yang disajikan di kelas. Jika peserta didik kurang tertarik dengan 

materi yang disajikan, peserta didik tersebut tidak akan mempelajarinya. 

Untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran peserta didik, penting untuk 

menggunakan kombinasi metode pengajaran dan membuat lingkungan 

kelas semenarik dan seinteraktif mungkin. Peserta didik belajar dengan 

berbagai cara. Beberapa peserta didik adalah pembelajar visual, sementara 

yang lain adalah pembelajar auditori atau kinestetik. Pelajar visual belajar 

secara visual melalui grafik dan gambar. Pelajar auditori belajar dengan 

mendengarkan ceramah dan membaca. Pelajar kinestetik belajar dengan 

melakukan. Peserta didik dapat memilih satu, dua, atau tiga gaya belajar.  

Karena gaya belajar yang berbeda ini, penting bagi guru untuk 

memasukkan dalam kurikulum mereka kegiatan yang berkaitan dengan 

masing-masing gaya belajar tersebut sehingga semua peserta didik mampu 

berhasil di kelas mereka. Sementara kita menggunakan semua indra kita 

untuk mengambil informasi, kita masing-masing tampaknya memiliki 

kecenderungan dalam cara kita belajar dengan baik. Untuk membantu 

semua peserta didik belajar, kita perlu mengajar sebanyak mungkin 

kecenderungan ini (Cuaresma, 2008). 

 

Gaya belajar kadang diartikan sebagai karakteristik kognitif, afektif, sosial, 

dan fisiologis perilaku yang berfungsi sebagai indikator yang relatif stabil 

tentang bagaimana cara peserta didik memandang, berinteraksi, dan 

menanggapi lingkungan belajar (MacKeracher, 2004). Menurut DePorter 

(1999), setiap gaya belajar dapat dijelaskan bahwa gaya belajar visual 

mengakses gambar visual yang dibuat maupun diingat. Warna, hubungan 

spasial, potret mental dan gambar menonjol dalam gaya belajar ini. Peserta 

didik visual kemungkinan dicirikan sebagai berikut. Pertama, para peserta 

didik secara rutin memperhatikan segala sesuatunya, untuk menjaga 

penampilan. Kedua, peserta didik belajar dengan melihat gambar daripada 

membaca. Terakhir, peserta didik memerlukan gambaran umum dan 

tujuan yang menyeluruh untuk menangkap detail dan mengingat apa yang 
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mereka lihat. Sedangkan gaya belajar auditori mengakses semua jenis 

suara dan kata yang diciptakan maupun yang diingat (DePorter, 1999). 

 

Ada tiga gaya belajar utama; visual, auditori, dan kinestetik. Definisi gaya 

belajar ini sebagai berikut:  

a. Visual  

Pelajar visual berpikir melalui gambar dan belajar paling baik dengan 

gambar visual. Mereka bergantung pada petunjuk non-verbal instruktur 

atau fasilitator seperti bahasa tubuh untuk membantu pemahaman. 

Terkadang, pembelajar visual lebih menyukai duduk di depan kelas. 

Mereka juga membuat catatan deskriptif atas materi yang disajikan 

(Ldpride, 2009).  

b. Auditory  

Pelajar ini menemukan informasi melalui mendengarkan dan 

menafsirkan informasi dengan menggunakan nada, penekanan dan 

kecepatan. Pelajar ini memperoleh pengetahuan dari membaca dengan 

suara keras di kelas dan mungkin tidak memiliki pemahaman penuh 

tentang informasi yang tertulis (Ldpride, 2009).  

c. Kinestetik  

Pelajar ini paling baik belajar dengan pendekatan "langsung" yang 

aktif. Para pelajar ini menyukai interaksi dengan dunia fisik. Sebagian 

besar pelajar kinestetik mengalami kesulitan untuk tetap pada target 

dan mudah menjadi tidak fokus (Ldpride, 2009). 

 

Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dobson (2010) menyelidiki 

hubungan antara gaya belajar yang disukai peserta didik, jenis kelamin, 

dan penilaian.  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara modalitas dan tentu saja nilai sensoris disukai. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Yari (2012) menemukan bahwa tidak 

ada hubungan antara gaya belajar dan hasil akhir peserta didik. Demikian 

pula, sebuah studi oleh Prajapati et al (2011)  menemukan bahwa gaya 

belajar tidak mempengaruhi kinerja peserta didik. Temuan ini memberikan 
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beberapa wawasan tentang hubungan gaya belajar dan kinerja saja tetapi 

tidak memberikan kontribusi banyak terhadap pengajaran dan 

pembelajaran saja statistik sebagai pembelajaran saja statistik berbeda. 

Sedangkan teori gaya belajar Dunn & Dunn terdiri dari Visual, Auditory, 

Kinesthetic (VAK) dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Ciri-ciri Gaya Belajar Dunn & Dunn (VAK) 

Gaya 

Belajar 

Karakteristik Author 

Visual - Memanfaatkan indra penglihatan 

- Memahami materi melalui bacaan 

- Berfikir dalam gambar 

- Lebih mudah memahami dengan melihat 

secara langsung 

Jaleel & 

Thomas 

(2019) 

- Cara belajar terbaik melalui tampilan 

visual seperti informasi tertulis, bagan, 

diagram, ilustrasi dalam buku dan video 

- Mereka akan menutup mata untuk 

mengingat 

Coffield et al 

(2004) 

- Susah mengingat informasi apabila di 

sampaikan dengan lisan 

- Tidak suka bicara didepan kelompok dan 

tak suka pula mendengarkan orang lain,  

- Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. 

Setianingrum 

(2017) 

Auditory - Memanfaatkan indra pendengaran dalam 

transfer informasi 

- Mereka akan membuat rekaman untuk 

mempermudah belajar 

Jaleel & 

Thomas 

(2019) 

- Lebih mudah memahami materi dengan 

metode mendengarkan seperti ceramah 

- Menyukai belajar dengan metode diskusi 

Coffield et al 

(2004) 

- Dapat menirukan nada dan warna suara 

- Fasih dalam berbicara 

Setianingrum 

(2017) 

Kinestetik - Memanfaatkan gerakan tubuh dalam 

proses pembelajaran 

- Menyukai pengalaman dalam kehidupan 

nyata  

Jaleel & 

Thomas 

(2019) 

- Partisipasi aktif  dengan melibatkan fisik 

dalam proses pembelajaran 

Coffield et al 

(2004) 

- Sulit berdiam diri atau duduk manis, 

selalu ingin bergerak. 

- Saat guru menerangkan pelajaran, dia 

mendengarkan sambil tangannya asyik 

menggambar 

Setianingrum 

(2017) 

 

Massa & Mayer (2006) dalam penelitiannya menemukan dua pola gaya 

belajar, yaitu peserta didik dengan gaya belajar visual atau peserta didik 
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dengan gaya belajar verbal. Peserta didik yang melaporkan bahwa mereka 

menggunakan mode representasi visual yang disukai cenderung memilih 

layar bantuan bergambar sedangkan peserta didik yang melaporkan bahwa 

mereka menggunakan mode representasi verbal cenderung memilih layar 

bantuan verbal. Dari hasil penelitiannya juga tidak dapat menemukan bahwa 

pelajar verbal harus diberi instruksi verbal dan pelajar visual harus diberi 

instruksi visual. Sebaliknya, menambahkan alat bantu bergambar ke 

pelajaran on-line yang sangat berbasis teks cenderung membantu 

visualisator dan verbalizer. Hasil ini konsisten dengan apa yang disebut 

Mayer (2001) sebagai efek media belajar: orang belajar lebih baik 

menggunakan gambar daripada dari kata-kata saja.  

 

Penelitian oleh Kamuche (2011) menemukan bahwa ada hubungan linear 

yang kuat antara gaya belajar peserta didik dengan gaya mengajar guru 

dan hasil tes peserta didik. Penelitian tentang penggunaan teknologi 

informasi dalam pendidikan berbasis komputasi telah mengindikasikan 

bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. 

Dengan kata lain, mereka cenderung belajar dengan cara yang berbeda. 

Preferensi ini disebut gaya belajar. Dikatakan bahwa pencocokan gaya 

mengajar dengan gaya belajar yang disukai peserta didik berguna untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Banyak peneliti percaya bahwa 

peserta didik harus tahu lebih detail tentang gaya belajar yang mereka 

sukai karena itu akan membantu mereka untuk lebih tertarik, terlibat dan 

termotivasi dalam sesi pendidikan. Meskipun sejumlah instrumen gaya 

pembelajaran dikembangkan selama beberapa dekade terakhir, instrumen 

ini masih memiliki banyak tantangan dalam hal efisiensi (Kirschner, 

2017).  

 

Menurut Gilakjani (2012) pengambilan informasi oleh peserta didik, ada 

tiga cara yang sebagian besar dari mereka gunakan, yaitu visual, auditori, 

dan kinestetik. Meskipun setiap peserta didik belajar dengan menggunakan 

tiga gaya belajar ini, sebagian besar peserta didik lebih cenderung berada 
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di salah satu gaya belajar. Johnson & Miller (2010) mengemukakan 

bahwa: gaya belajar peserta didik ditentukan oleh karakteristik bidang 

yang diminati. peserta didik yang mempelajari disiplin fisika, matematika, 

dan kimia lebih cenderung memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya, 

dikemukakan bahwa secara umum karakteristik individu yang memiliki 

jenis gaya belajar visual, yaitu: suka kerapian dan keterampilan, jika 

berbicara cenderung lebih cepat, suka membuat perencanaan yang matang 

untuk jangka panjang, sangat teliti hingga rinciannya. Sedangkan gaya 

belajar auditorial lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran 

untuk melakukan kegiatan belajar. Individu mudah dipelajari, mudah 

menangkap rangsangan melalui indera pendengaran (telinga). Selanjutnya, 

ciri-ciri individu yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik selalu 

berorientasi fisik dan banyak bergerak, menghafal dengan berjalan dan 

melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca, menggunakan 

banyak isyarat tubuh, tidak bisa duduk diam lama, ingin melakukan 

segalanya , dan seperti permainan yang sibuk.  

 

Pada gaya belajar kinestetik, biasanya peserta didik lebih menyukai 

pembelajaran berbasis proyek, dimana peserta didik secara langsung 

menyelesaikan suatu permasalahan. Pada gaya belajar kinestetik, peserta 

didik menentukan rumusan masalah, menentukan variabel yang akan 

diamati dari percobaan, menyusun langkah-langkah percobaan, menyusun 

alat dan bahan, dan menyelidiki hubungan antar variabel, menganalisis 

hasil percobaan, menuliskan hasil percobaan. Pada gaya belajar kinestetik, 

peserta didik dilatihkan procedural knowledge. Procedural knowledge 

mengacu pada pengetahuan mengenai prosedur. Pengetahuan prosedural 

terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah kolektif yang disebut sebagai 

prosedur (Anderson & Krathwohl, 2001). Langkah-langkah tersebut 

berisikan perintah yang pasti, dan dibutuhkan pengambilan keputusan 

terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Pengetahuan 

prosedural dapat diperoleh dengan menggunakan suatu metode 
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penyelidikan menggunakan keterampilan-keterampilan, teknik dan metode 

serta kriteria tertentu. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, gaya belajar peserta didik memainkan 

peran penting dalam menentukan penerimaan teknologi kolaboratif untuk 

memfasilitasi berbagi informasi dalam pembelajaran kolaboratif berbasis 

teknologi. e-LKPD yang dikembangkan dirancang untuk mengakomodasi 

seluruh gaya belajar peserta didik, sehingga perbedaan gaya belajar peserta 

didik tidak mempengaruhi penalaran ilmiah dan performance argumentasi 

yang dimiliki peserta didik. 

 

2.1.5 Penalaran Ilmiah 

 

Penalaran ilmiah didefinisikan sebagai pengetahuan kognitif peserta didik 

dalam lima dimensi: pengetahuan penalaran peserta didik dalam 

memasukkan data, penalaran teoritis (pengetahuan dalam menerapkan 

teori-teori untuk menafsirkan data, fungsi penalaran pengetahuan peserta 

didik dalam menganalisis hubungan fungsional, variabel kontrol 

(pengetahuan peserta didik untuk mengontrol variabel), dan penalaran 

probabilistik (pengetahuan peserta didik dalam memprediksi berdasarkan 

data. Penalaran ilmiah dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

untuk berpikir dan memberikan alasan melalui kegiatan penyelidikan, 

percobaan, menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan argumen untuk 

menyusun dan memodifikasi teori tentang alam, serta social (Shofiyah, 

Supardi, & Jatmiko, 2013).  

 

Penalaran ilmiah adalah pengetahuan kognitif peserta didik untuk 

menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi, alasan, memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. keterampilan ini akan membantu 

peserta didik untuk menjadi lebih baik dalam memahami dan 

mengevaluasi pengetahuan ilmiah, dengan kata lain keterampilan 
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penalaran ilmiah berkorelasi dengan pengetahuan peserta didik untuk 

belajar pengetahuan konten. (Wulandari dan Shofiyah, 2018). 

 

Penalaran  ilmiah  (scientific reasoning) merupakan  sebuah  komponen  

yang  penting  dalam keterampilan abad 21. Pendidikan di abad 21 ini 

sebaiknya tidak hanya terfokus pada konten sains saja, tetapi harus lebih 

ditekankan pada pengetahuan penalaran ilmiah (Han, 2013). Hal tersebut 

dikarenakan pengetahuan penalaran ilmiah akan membantu peserta didik 

untuk menangani masalah yang baru dan merencanakan penyelidikan 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sains, teknik, dan sosial di 

kehidupan nyata. Penalaran ilmiah diharapkan dapat dikembangkan dan 

dilatihkan pada peserta didik di sekolah sebagai upaya untuk 

mempersiapkan peserta didik agar mereka berhasil dalam menghadapi 

tantangan globalisasi (Shofiyah, Supardi, & Jatmiko, 2013).    

 

Sari, Zulhelmi & Azizahwati (2019) berpendapat bahwa keterampilan 

penalaran ilmiah (scientific reasoning) merupakan kemampuan berpikir 

sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah 

yang meliputi proses mengevaluasi fakta, membuat prediksi dan hipotesis, 

menentukan dan mengontrol variabel, merancang serta melakukan 

eksperimen, mengumpulkan data menganalisis data dan mengambil 

kesimpulan  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterampilan ilmiah 

merupakan kemampuan bernalar yang mendasar bagi peserta didik untuk 

membuat suatu opini ataupun membuat suatu keputusan berdasarkan 

fakta-fakta yang mereka lihat dengan alasan yang mendasar. Penalaran 

ilmiah memiliki dua pola penalaran, yaitu pola penalaran konkret dan pola 

penalaran formal. Pola penalaran konkret diantaranya adalah class 

inclusion, conservation, serial ordering, dan reversibility. Sementara pola 

penalaran formal meliputi theoretical reasoning, combinatorial reasoning, 

functionality and proportional reasoning, control variables, probabilistic, 

dan correlational reasoning.  
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Pada tes pengetahuan penalaran ilmiah, terdapat enam aspek penalaran 

ilmiah yang meliputi: (1) Penalaran konservasi (conservation reasoning); 

(2) Penalaran proporsional (proportional reasoning); (3) Pengontrolan 

variabel (control of variables); (4) Penalaran probabilistik (probability 

reasoning); (5) Penalaran korelasi (correlation reasoning); dan (6) 

Penalaran hipotesis-deduktif (hypothetical-deductive reasoning) (Nur’aini, 

dkk., 2018). Setiap orang memiliki pengetahuan penalaran ilmiah yang 

berbeda-beda dengan pola penalaran yang dikelompokkan dalam tiga level 

penalaran ilmiah yaitu operasional konkret, operasional transisional, dan 

operasional formal (Sutarno, 2014).  Pengetahuan penalaran ilmiah 

merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam pelajaran fisika sehingga 

penting untuk mengetahui tingkat penalaran ilmiah peserta didik.  

 

Berdasarkan hakikat fisika bahwa di dalam fisika terkandung salah satu 

komponen penting yaitu konsep, menurut Ausubel pengetahuan bernalar 

berkaitan erat dengan pengetahuan untuk menghubungkan konsep-konsep 

yang baru (Abdurrahman, Efendi, & Wijaya, 2013). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa penalaran ilmiah akan sangat mendukung pemahaman 

konsep dan kinerja peserta didik pada konten fisika (Steinberg & Cormier, 

2013). Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ullah (2010) menyatakan 

bahwa jika pengetahuan penalaran ilmiah peserta didik rendah, maka  

peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan fisika.  Terdapat 6 aspek penalaran ilmiah dalam tes yang 

dikembangkan oleh Lawson (2004) yang meliputi: 

1) penalaran konservasi (conservation reasoning), yaitu penalaran yang 

digunakan dalam memahami karakteristik fenomena. 

2) penalaran proporsional (proportional reasoning), yaitu pola penalaran 

yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

yang melibatkan hubungan proporsional kuantitatif. 

3) pengontrolan variabel (control of variable), kemampuan menentukan 

variabel dalam penyelidikan ilmiah. 

4) penalaran probabilistic (probabilistic reasoning), yaitu pola penalaran 
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yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

yang melibatkan hubungan probabilistik kuantitatif. 

5) penalaran korelasi (correlation reasoning) yaitu pola penalaran yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sejauh mana dua 

variabel dalam sampel saling berkaitan . 

6) penalaran hipotesis deduktif (hypothetical-deductive reasoning),  

merupakan kemampuan membuat hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas penalaran ilmiah sangat penting dimiliki 

peserta didik agar peserta didik memiliki pengetahuan untuk 

menghubungkan konsep-konsep yang baru, Sehingga dapat dikatakan 

bahwa penalaran ilmiah akan sangat mendukung pemahaman konsep dan 

kinerja peserta didik pada konten fisika.  

 

2.1.6 Performance Argumentasi 

 

Argumentasi adalah proses sosial dan dinamis, yang melibatkan individu-

individu yang terlibat dalam berpikir, membangun dan mengkritisi 

pengetahuan (Osborne, 2013). Ini mencakup pernyataan atau klaim yang 

didukung oleh setidaknya satu alasan dan melibatkan setidaknya dua 

individu atau lebih (Iordanou, 2013). Sangat penting bahwa dua orang 

yang terlibat dalam argumentasi mendengarkan satu sama lain karena hal 

ini akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam argumen 

lawan diikuti dengan argumen sendiri (Iordanou, 2013).  

 

Inti dari argumentasi ilmiah dengan demikian untuk membuat klaim, halus 

dan kemudian didukung atas dasar bukti-bukti ilmiah. Para ilmuwan 

membutuhkan banyak waktu dalam menilai, mengkritisi dan membela 

bukti-bukti untuk meyakinkan orang lain mendukung argumen mereka 

(Sampson, Enderle, & Grooms, 2013). Dengan demikian, para ilmuwan 

memiliki potensi dikembangkan dalam argumentasi ilmiah. Namun, 
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peserta didik memerlukan pengetahuan khusus tertentu untuk terlibat 

secara produktif dalam argumentasi ilmiah. Yang pertama adalah 

pengetahuan untuk memahami dan menggunakan beberapa jenis kerangka 

konseptual, sementara penalaran tentang masalah ilmiah atau masalah. 

Kedua, penggunaan epistemologi yang benar untuk mengevaluasi klaim. 

Terakhir, pengetahuan untuk membangun dan mengkomunikasikan 

pengetahuan sebagai proses interaksi sosial.  

 

Jonassen dan Kim (2010) menjelaskan proses yang melibatkan peserta 

didik dalam argumentasi. Hal pertama adalah penyediaan lingkungan 

belajar yang cocok dan merangsang seperti lingkungan pembelajaran 

berbasis masalah atau proyek berbasis. Ini mungkin termasuk isu-isu 

sosial-ilmiah yang melibatkan beragam tanggapan dan penjelasan. Kedua, 

para peserta didik harus disediakan dengan set yang jelas dari instruksi dan 

informasi tentang struktur / komponen argumentasi. Ketiga, peserta didik 

harus didorong untuk berpikir dan mengajukan pertanyaan. Biasanya, jenis 

kontroversial pertanyaan membantu lebih banyak dalam menetapkan dasar 

untuk diskusi dan lintas-pertanyaan. Argumentasi berarti memberikan 

penjelasan atau alasan berdasarkan bukti-bukti yang ilmiah.  

 

Keterlibatan peserta didik dalam argumentasi memerlukan penjelasan atau 

keputusan untuk pertanyaan penelitian yang harus didukung oleh beberapa 

bukti berdasarkan data empiris dan termasuk penggunaan ilmiah prinsip-

prinsip, teori, model (Sampson, Grooms, & Walker, 2011). Argumentasi 

merupakan keterampilan mendasar bagi peserta didik guna untuk 

memperkuat pemahamannya. Akarsu, Bayram, Slisko, & Cruz (2013) 

menyatakan bahwa keterampilan argumentasi yang dilatihkan kepada 

peserta didik dapat membantu peserta didik dalam membangun konsep 

yang sedang mereka pelajari. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa keterampilan berargumentasi merupakan dasar bagi 

peserta didik dalam membangun serta memperkuat pemahamannya 

terhadap konsep yang dipelajari.   
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Kuhn (2010) berpendapat, Keterampilan argumen sebagai keterampilan 

intelektual dasar. Argumentasi menuntut peserta didik untuk berpikir 

jernih dan kritis serta memberikan bukti untuk mendukung argumen. 

Hornikx & Hahn (2012) mengidentifikasi gagasan “argumen” sebagai 

mengacu pada alasan, urutan terstruktur alasan dan klaim, dan pertukaran 

sosial. Semua ini merupakan bagian untuk memahami penalaran manusia 

dan kognisi. Ini menunjukkan bahwa keterampilan argumentasi terkait erat 

dengan penalaran. Rendahnya pengetahuan berargumentasi peserta didik 

menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan suatu pembelajaran. 

Tanpa memahami seperti apa argumen yang berkualitas, peserta didik 

akan menggunakan konsep-konsep intuitif dan pengetahuan menduga-

duga dalam menyampaikan argumen mereka. Agar tercipta peserta didik 

yang mampu memproses dan mengevaluasi informasi secara ilmiah, 

peserta didik harus memahami bagaimana bukti digunakan dalam 

kaitannya dengan teori, bagaimana menilai kelayakan dan keabsahan 

antara data dan argumen, dan bagaimana mengikutsertakan temuan-

temuan ilmiah dalam membangun argumen (Robertshaw & Todd, 2013). 

 

Keterampilan argumentasi dalam penelitian ini menggunakan model 

argumentasi menurut Toulmin. Penjelasan masing-masing komponen 

argumentasi Toulmin dalam penelitian ini lebih tepatnya yaitu pada 

komponen klaim peserta didik dapat menuliskan argumentasi sesuai 

dengan informasi yang dimilikinya atau menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Komponen data berarti peserta didik menuliskan semua 

informasi yang berhubungan dengan permasalahan. Komponen 

pembenaran yang dilakukan peserta didik adalah menghubungkan 

informasi yang dimiliki dengan klaim, dapat berupa hubungan matematis, 

menuliskan persamaan atau menuliskan contoh. Dukungan adalah 

komponen yang mengharapkan peserta didik menjawab semua pertanyaan 

yang diberikan. Sedangkan komponen sanggahan melihat pengetahuan 

peserta didik untuk menolak atau menyanggah argumen yang menurut 

mereka salah (Handayani, 2015), maka dapat dikatakan bahwa 
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performance berargumentasi merupakan keterampilan yang penting 

digunakan dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran sains. 

Keterampilan berargumentasi menjadi dasar dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran. Keterampilan berargumentasi peserta didik menunjukkan 

seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap konsep yang dipelajari. 

Berdasarkan pemaparan terkait empat variabel tersebut maka sangat 

penting guru mengembangkan lembar kerja peserta didik agar dapat 

mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan penalaran ilmiah, dan 

performance berargumentasi, jadi peserta didik diharapkan akan lebih 

memahami materi yang dibelajarkan di sekolah. Kerangka analitik 

Toulmin’s Argument Pattern (TAP) yang digunakan untuk menilai 

kualitas Performance argumentasi peserta didik dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

 

Tabel 2. Kerangka Analitik untuk Menilai Kualitas Argumentasi 

Level 1  argumentasi terdiri dari klaim sederhana dengan klaim 

kontra atau klaim terhadap klaim. 

Level 2  argumentasi memiliki argumen yang terdiri dari klaim 

terhadap klaim dengan data, waran, atau backing tapi 

tidak mengandung sanggahan apapun. 

Level 3  argumentasi memiliki argumen dengan serangkaian klaim 

atau counter-klaim dengan data, waran, atau backing 

dengan sanggahan yang lemah sesekali. 

Level 4  argumentasi memiliki argumen dengan klaim dengan 

bantahan diidentifikasi dengan jelas. argumen tersebut 

mungkin memiliki beberapa klaim dan counter –claim. 

Level 5  argumentasi menampilkan argumen diperpanjang dengan 

lebih dari satu sanggahan. 

(Erduran et al., 2004) 

 

2.1.7 Teori Belajar yang Mendukung Pengembangan E-LKPD 

 

Munculnya pengembangan lembar kerja peserta didik tidak bisa lepas dari 

teori belajar yang melandasinya. Teori-teori belajar memberikan dasar 

berpijak dalam membangun suatu pola pikir sistematis dalam 

pembelajaran, sehingga produk pengembangan yang dihasilkan dapat 

diaplikasikan dalam pembelajaran secara optimal. Ada kategori mengenai 
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teori-teori belajar, yaitu teori belajar kognitivisme, teori kognitivisme 

multimedia, teori belajar konstruktivisme, dan Dual Coding Theory, 

technology enhancing theory, online collaborative learning. Teori belajar 

kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran 

berbasis otak. Dan pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah 

proses di mana pelajar aktif menggunakan atau membangun ide-ide baru 

atau konsep. 

 

a. Teori Belajar Kognitivisme 

 

Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada 

hasil belajarnya. Teori kognitivisme memandang kegiatan belajar 

bukanlah sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi 

lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang 

ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Oleh karena itu, 

menurut aliran kognitif belajar adalah sebuah proses mental yang aktif 

untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. 

(Baharudin & Nur Wahyuni, 2010) Diantara para pakar teori kognitif 

terdapat tiga pakar yang paling terkenal yang memiliki peran besar 

dalam teori ini yaitu Piaget, Bruner, dan Ausubel. Menurut Piaget, 

kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan 

tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi 

dan equilibrasi. Sedangkan Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi 

lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, 

dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui 

tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara Ausubel 

mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu 

mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan 

pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap tahap 

memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan 

menggunakan informasi yang sudah dipahami (Budiningsih, 2005).  
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b. Teori Belajar Kognitivisme Multimedia 

 

Pembelajaran multimedia terjadi ketika siswa menerima informasi 

yang disajikan dalam lebih dari satu mode, seperti dalam gambar dan 

kata-kata (Mayer, 1997). Definisi teori belajar multimedia sebagai 

belajar dari kata-kata dan gambar, dan mendefinisikan instruksi 

multimedia seperti menghadirkan kata dan gambar itu dengan tujuan 

mempermudah proses pemahaman (Mayer & Moreno, 2003). 

Selanjutnya dikatakan, pembelajaran bermakna menggambarkan 

kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang sudah 

diketahui pada situasi dan kondisi yang nyata, baru dan berbeda. 

Pembelajaran bermakna memerlukan peran serta siswa dalam proses 

kognitif selama pembelajaran berlangsung, tetapi kapasitas siswa 

dalam menggunakan proses kognitifnya memiliki keterbatasan. 

Tantangan utama yang dihadapi perancang pembelajaran multimedia 

adalah potensi kognitif yang berlebih, di mana pemrosesan kognitif 

yang dimaksudkan pembelajar melebihi kapasitas kognitif yang 

tersedia bagi siswa. Ada tiga asumsi yang menjadi teori kognitif 

multimedia pembelajaran, asumsi ini merupakan dasar pengembangan 

dan penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran. Penjelasan 

(Mayer, 1997) asumsi ini menjadi acuan untuk mengembangkan dan 

menghasilkan multimedia pembelajaran yang baik berdasarkan 

pemahaman bagaimana pikiran memproses informasi. Penjelasan tiga 

asumsi tersebut adalah sebagai berikut:  

 

1. Manusia memiliki sistem pemrosesan informasi yang terdiri dari 

dua saluran yang memiliki tugas yang berbeda yaitu saluran verbal 

dan saluran visual. Saluran audio/verbal merupakan saluran yang 

digunakan untuk memproses informasi dalam bentuk audio dan 

representasi verbal seperti kata-kata atau teks yang terdapat pada 

multimedia. Sementara itu, saluran visual/piktorial merupakan 

saluran yang digunakan untuk memproses informasi dalam bentuk  
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gambar dan representasi visual lainnya seperti gambar, grafik, charta 

dan ilustrasi. Asumsi dua saluran pemrosesan informasi ini didasarkan 

pada teori dual-coding dari Paivio dan teori kerja memori dari 

Baddeley (Mayer dan Moreno, 2003). 

2. Dua saluran sistem pemrosesan informasi pada manusia memiliki 

keterbatasan, proses kerja kognitif hanya menghasilkan informasi 

dalam jumlah terbatas pada satu waktu tertentu yang diperoleh dari 

saluran verbal dan saluran visual.  

3. Isi keterbatasan pada dua saluran tersebut menunjukkan perlunya 

kombinasi aspek verbal dan visual yang saling melengkapi pada 

multimedia pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi proses 

kognitif yang terjadi pada siswa. Pembelajaran bermakna memerlukan 

sejumlah besar proses kognitif yang berlangsung secara visual dan 

verbal. Asumsi ini didasarkan pada teori pembelajaran aktif (Mayer & 

Moreno, 2003) yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

aktif terjadi beberapa tahapan yaitu pemilihan informasi, pengolahan 

informasi dan pengintegrasian informasi 

 

c. Dual Coding Theory 

 

Teori dual coding yang dikemukakan Allan Paivio (1971) menyatakan 

bahwa informasi yang diterima seseorang diproses melalui salah satu 

dari dua channel, yaitu channel verbal seperti teks dan suara, dan 

channel visual (nonverbal image) seperti diagram, gambar, dan 

animasi. Kedua channel ini dapat berfungsi baik secara independen, 

secara paralel, atau juga secara terpadu bersamaan (Sadoski, Paivio, & 

Goetz, 1991). Kedua channel informasi tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda. Channel verbal memproses informasi secara berurutan 

sedangkan channel nonverbal memproses informasi secara bersamaan 

(sinkron) atau paralel. Penggunaan dual coding theory pada e-LKPD 

yang dikembangkan adalah adanya video, teks, dan suara pada 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan peserta didik.  
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Aktivitas berpikir dimulai ketika sistem sensory memory menerima 

rangsangan dari lingkungan, baik berupa rangsangan verbal maupun 

rangsangan nonverbal. Hubungan-hubungan representatif 

(representational connection) terbentuk untuk 

menemukan channel yang sesuai dengan rangsangan yang diterima. 

Dalam channel verbal, representasi dibentuk secara urut dan logis, 

sedangkan dalam channel nonverbal, representasi dibentuk secara 

holistik. Sebagai contoh, mata, hidung, dan mulut dapat dipandang 

secara terpisah, tetapi dapat juga dipandang sebagai bagian dari wajah. 

Representasi informasi yang diproses melalui channel verbal 

disebut logogen sedangkan representasi informasi yang diproses 

melalui channel nonverbal disebut imagen. 

 

Memilih perpaduan media yang tepat, kegiatan belajar dari seseorang 

dapat ditingkatkan (Beacham & Dede, 2002). Sebagai contoh, 

informasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata (verbal) 

dan ilustrasi yang relevan memiliki kecenderungan lebih mudah 

dipelajari dan dipahami daripada informasi yang menggunakan teks 

saja, suara saja, perpaduan teks dan suara saja, atau ilustrasi saja. 

Menurut teori Dual Coding yang dikemukakan oleh Paivio,kedua 

channel pemrosesan informasi tersebut tidak ada yang lebih dominan. 

Namun demikian, Carlson, Chandler, & Sweller (2003) telah 

melakukan sebuah riset untuk melihat apakah pembelajaran yang 

dilakukan melalui diagram atau teks akan membantu kegiatan belajar. 

Carlson, Chandler, & Sweller (2003) mengasumsikan bahwa karena 

diagram lebih lengkap dibandingkan teks, dan dengan diagram 

seseorang mampu menghubungkan antara elemen yang satu dengan 

yang lainnya, maka orang yang belajar melalui diagram akan lebih 

berprestasi dibandingkan dengan orang yang belajar dengan 

menggunakan teks saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk 

bahan belajar yang memiliki tingkat interaktivitas tinggi, kelompok 
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yang belajar dengan menggunakan diagram memiliki prestasi lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang hanya belajar dengan teks. Untuk 

bahan belajar yang tidak memiliki tingkat interaktivitas yang tinggi, 

kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan prestasi yang 

signifikan. 

 

Sebagai tambahan kesimpulan dari teori dual coding ini jika dikaitkan 

dengan bagaimana seseorang memproses suatu informasi baru, dapat 

dinyatakan bahwa teori ini mendukung pendapat yang menyatakan 

seseorang belajar dengan cara menghubungkan pengetahuan yang baru 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (prior 

knowledge).  

 

Teori Dual Coding juga menyiratkan bahwa seseorang akan belajar 

lebih baik ketika media belajar yang digunakan merupakan perpaduan 

yang tepat dari channel verbal dan nonverbal (Najjar, 1995). Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, peneliti berpendapat bahwa ketika media 

belajar yang digunakan merupakan gabungan dari beberapa media 

maka kedua channel pemrosesan informasi (verbal dan nonverbal) 

dimungkinkan untuk bekerja secara paralel atau bersama-sama, yang 

berdampak pada kemudahan informasi yang disampaikan terserap oleh 

pembelajar. 

 

d. Technology Enhancing Learning Theory 

 

Technology Enhancing Learning (TEL) adalah istilah yang digunakan 

untuk merujuk manfaat mengaplikasikan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pembelajaran. Perkembangan dalam 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak 

yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. 

Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya 

informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas, 
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jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai 

kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Berbagai upaya peningkatan 

mutu pendidikan senantiasa dilakukan. Kegiatan pembelajaran telah 

bergerak menuju dikuranginya sistem penyampaian bahan 

pembelajaran secara konvensional yang lebih mengedepankan metode 

ceramah, dan diganti dengan sistem penyampaian bahan pembelajaran 

modern yang lebih mengedepankan peran pembelajar dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tuti, 2015).  

 

Pembelajaran yang dirancang secara baik dan kreatif dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dalam batas-

batas tertentu akan dapat memperbesar kemungkinan peserta didik 

untuk belajar lebih banyak dan meningkatkan kualitas pembelajaran, 

khususnya dalam rangka meningkatkan ketercapaian kompetensi. 

Upaya-upaya tersebut memerlukan kerja keras serta kemauan yang 

tinggi terhadap tugas, mengingat upaya peningkatan mutu pendidikan, 

memerlukan banyak inovasi harus diciptakan, kreativitas harus 

ditumbuhkembangkan, dengan segala konsekuensi dan keuntungan-

keuntungannya. Dunia pendidikan termasuk yang paling diuntungkan 

dengan kemajuan Teknologi, Informasi dan Teknologi (TIK) ini, 

karena memperoleh manfaat yang luar biasa. Mulai dari eksplorasi 

mater-materi pelajaran yang berkualitas seperti literatur, jurnal dan 

buku, membangun forum forum diskusi ilmiah, sampai konsultasi/ 

diskusi dengan para pakar di dunia, semua ini dapat dimudahkan dan 

dilakukan tanpa mengalami batas karena manusia dapat melakukannya 

sendiri (Tuti,2015). 

 

TEL dapat menjadi teori pada semua e-learning yang digunakan pada 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi pada media sosial yang 

membuat peserta didik lebih mudah memperoleh informasi pada 

proses pembelajaran (Shen & Ho, 2020) serta LMS (Learning 

Management System) yang diakses dengan menggunakan HP atau 
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laptop dapat meningkatkan kualitas pendidikan. TEL mengubah 

pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang dianggap lebih 

modern dan sangat inovatif sehingga peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran (Wakefield et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian di 

atas dapat dikatakan bahwa TEL adalah suatu teori pembelajaran yang 

mendukung pemanfaatan TIK seperti kegiatan belajar e-learning yang 

menggunakan media sosial, LMS, dan media digital lainnya. 

 

e. Online Collaborative Learning Theory 

 

Perkembangan IPTEK di abad 21 telah memberikan dampak yang 

signifikan terhadap jangkauan informasi dan networking. Setiap orang 

di belahan dunia lain dengan mudah berinteraksi dan saling bertukar 

pikiran melalui media online. Hal ini menunjang kebutuhan 

pendidikan tinggi saat ini yang menuntut interaksi dan keterlibatan 

peserta didik (Oliver & Omari, 1999), sehingga pembelajaran berbasis 

online dan pembelajaran kolaboratif merupakan perpaduan yang saling 

melengkapi satu sama lain. Dengan pembelajaran kolaboratif berbasis 

online, aktivitas belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruangan 

kelas saja. Melalui media online, peserta didik dapat selalu 

berkolaborasi dimanapun dan kapanpun tanpa harus dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Dengan demikian, proses belajar pun dapat 

berlangsung secara kontinu dan mandiri. Pembelajaran kolaboratif 

yang didukung dengan teknologi juga berpengaruh pada peningkatan 

interaksi dan kerjasama antar siswa. Hoyles, Healy & Pozzi (1994) 

melaporkan hasil penelitiannya bahwa terdapat interaksi yang cukup 

kuat antara keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif berbasis 

teknologi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, membentuk 

hipotesis dan merefleksi siswa. Pembelajaran online dengan 

pendekatan kolaboratif memberikan perubahan terhadap cara pandang 

tentang cara mengajar, khususnya dalam hal transferabilitas dan 

relevansi terhadap materi ajar. Yakni pembelajaran menjadi lebih 
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terbuka dan luas, dimana pembelajaran lebih menekankan proses 

daripada hasil. 

 

Online collaborative learning yaitu teori yang berfokus pada 

pembelajaran menggunakan internet pada pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan keterampilan kolaborasi dan membangun pengetahuan 

(Harasim, 2012). Terdapat tiga konstruksi pengetahuan yang diperoleh 

dari pembelajaran dengan online collaborative learning yaitu:  

a. Menghasilkan ide. Pada fase ini,mengumpulkan ide dan pemikiran 

yang berbeda dari setiap peserta didik. 

b. Pengorganisasian gagasan. Pada fase ini, membandingkan ide atau 

gagasan dari peserta didik lalu dianalisis melalui kegiatan diskusi 

kelompok dan kegiatan beradu pendapat. 

c. Konvergensi intelektual. Pada fase ini, terjadinya sintesis 

intelektual biasanya melalui kegiatan penugasan, essay, atau karya.  

 

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan media belajar berupa e-

LKPD digunakan pada pembelajaran online, sedangkan tiga konstruksi 

pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran online sesuai dengan 

karakteristik penalaran ilmiah dan performance argumentasi yang 

sangat berkaitan dengan ide atau gagasan peserta didik untuk 

memecahkan masalah. 

 

2.1.8 Pendekatan STEM  

 

Pendekatan Pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics) Menurut Jayarajah (2014) Pendekatan STEM 

merupakan pendekatan yang diterapkan melalui kegiatan yang 

melibatkan empat komponen ilmu pengetahuan, yang terdiri dari: 

sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pendekatan STEM mampu 

meningkatkan kemampuan peserta didik baik kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Pendekatan STEM juga mampu meningkatkan 
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penguasaan pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan untuk 

memecahkan masalah, serta meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik, sehingga peserta didik mampu bernalar, berpikir kritis 

dan logis dalam menyelesaikan masalah dalam dunia nyata (Surya, 

Abdurrahman, & Wahyudi, 2018). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pendekatan pembelajaran STEM merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan empat disiplin ilmu yaitu 

matematika, keterampilan, teknik, dan sains yang dapat mendorong 

peserta didik untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, 

mengasah kognitif, manipulatif dan afektif, serta mengaplikasikan 

pengetahuan yang dimiliki. 

 

STEM dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

ilmu pengetahuan dan berinovasi pada produk teknologi agar dapat 

bersaing secara global. Pendidikan dengan pembelajaran STEM yang 

berkualitas tinggi menurut Kennedy dan Odell (2014) harus mencakup 

(a) integrasi teknologi dan teknik menjadi ilmu pengetahuan dan 

matematika; (b) mengedepankan penyelidikan ilmiah dan desain 

teknik, termasuk matematika dan instruksi sains; (c) pendekatan 

kolaboratif terhadap belajar, menghubungkan peserta didik dan 

pendidik dengan STEM; (d) Menyediakan sudut pandang global dan 

multi perspektif; (e) Menggabungkan strategi seperti pembelajaran 

berbasis proyek, menyediakan pengalaman belajar formal dan 

informal; Dan (f) Memasukkan Teknologi yang sesuai untuk 

meningkatkan pembelajaran. 

 

Erdogan, Ciftci,Yildirim & Topcu (2017) yang menyatakan bahwa 

pendekatan STEM sangat berkontribusi untuk melatih peserta didik 

dalam membentuk keterampilan-keterampilan (soft skill) yang 

diwujudkan dengan memberikan argumentasi ilmiah, pendidikan. 

STEM dapat melatih peserta didik mengembangkan pernyataan, bukti 
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,penalaran, dan sanggahan. Hal ini senada dengan pendapat Crippen dan 

Archambault (2012) yang menyatakan bahwa pendekatan STEM adalah 

pendekatan berbasis penyelidikan, belajar dengan penyelidikan harus 

melibatkan penggunaan argumentasi ilmiah yang berperan sebagai soft 

skill dengan menekankan penggunaan bukti yang mendukung pernyataan. 

 

Pengembangan ilmu pengetahuan dalam beberapa tahun terakhir 

meningkatkan kebutuhan peserta didik yang dilengkapi dengan baik di 

bidang mereka dan yang dapat menambah inovasi untuk keahlian mereka. 

Faktanya, pada abad 21 dibutuhkan peserta didik dengan kompetensi 

dalam bidang mereka sendiri agar dapat menambah inovasi untuk keahlian 

mereka dalam bidang mereka sendiri dengan pemahaman yang baik 

tentang lainnya Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), 

meskipun kebutuhan peserta didik dengan pengetahuan yang cukup di 

bidang STEM meningkat, sistem pendidikan saat ini masih mempelajari 

pembelajaran berbasis STEM untuk meningkatkan pengetahuan peserta 

didik (Yildirim & Selvi, 2015). Selain itu, kualitas Sains, Teknologi, 

Teknik, dan pendidikan (STEM) Matematika sangat penting untuk 

keberhasilan masa depan peserta didik (Stohlmann, Moore & Roehrig, 

2012). Untuk semua alasan ini, banyak negara mencoba dan masih 

berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dalam 

mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, teknik teknologi dan matematika 

(Yildirim & Selvi, 2015). 

 

Singkatan STEM ini diciptakan sebagai huruf pertama dari Sains, 

Teknologi, Teknik, dan Matematika (Jayarajah, Saat & Abdul Rauf, 2014), 

beberapa peneliti percaya bahwa STEM mencakup pemahaman yang lebih 

besar dan lebih komprehensif daripada disiplin ilmu masing-masing. 

Sebagai contoh, beberapa peneliti menyatakan bahwa pendekatan STEM 

termasuk pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang kolaboratif 

dibangun di persimpangan lebih dari satu mata pelajaran STEM (Corlu & 

Capraro, 2014). Menurut Meng, Idris, & Eu (2014) pendekatan STEM 
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harus dipahami sebagai suatu pendekatan interdisipliner dengan penekanan 

kuat pada masyarakat yang dibuat oleh orang-orang yang melakukan itu; 

baik di tempat kerja oleh para ilmuwan atau di tingkat sekolah; baik oleh 

guru bekerja sama atau dengan peserta didik bekerja pada proyek-proyek 

interdisipliner (Corlu, 2014). 

 

Pembelajaran yang menerapkan STEM terpadu mengharuskan guru 

memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, teknik dan matematika konten yang mereka ajarkan. Selain itu, 

guru juga harus memiliki pengetahuan khusus tentang bagaimana 

mengajar dengan menerapkan pendekatan STEM untuk peserta didik, 

meskipun demikian banyak guru melaporkan bahwa mereka merasa 

underprepared menggunakan aplikasi STEM dengan peserta didik mereka 

di kelas (El-Deghaidy & Mansour, 2015). Selain itu, sebuah studi oleh El-

Deghaidy & Mansour (2015) menunjukkan bahwa guru tidak memiliki 

pemahaman yang cukup tentang pendekatan STEM. Tanpa pengetahuan 

yang memadai, ada risiko bahwa peserta didik akan memberhentikan 

pembelajaran berbasis STEM sebagai pilihan cadangan untuk masa depan 

mereka. Akibatnya, minat peserta didik dalam pembelajaran STEM 

tertentu akan berkurang, yang negatif akan mempengaruhi keinginan 

mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berfungsi untuk 

meningkatkan pengetahuan pembelajaran STEM dan kesadaran. Intervensi 

telah menunjukkan bahwa melengkapi peserta didik dengan pengetahuan 

pembelajaran STEM meningkatkan awal motivasi mereka untuk 

mengambil lebih banyak ilmu pengetahuan dan matematika di sekolah 

tinggi (Karen, Tamara, Frederick, & Phillip, 2018). 

 

Pembelajaran STEM dapat berhasil dengan menekankan beberapa aspek 

dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Indikator Science, Technology, Engineering, Mathematics 

Science Technology Engineering Mathematics 

Mengajukan 

pertanyaan 

Mendefinisika

n 

Masalah 

Menjadi sadar 

akan 

jaringan sistem t

eknologi di mana 

masya rakat 

bergantung 

Memahami masa

lah-masalah dan 

gigih dalam 

memecahkan 

masalah 

Mengembangka

n dan 

menggunakan 

model 

Mengembang

kan dan 

menggunakan 

Model 

Model 

dengan mate 

matika 

 

 

    

Merencanakan 

dan 

melakukan 

investigasi 

 

Merencanakan 

dan 

melakukan 

investigasi 

Belajar bagaiman

a Menggunakan 

teknologi baru 

Menggunakan al

at-alat yang tepat 

secara strategis 

Menganalisis 

dan 

Menginterpretas
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                                           (Afriana, Permatasari, & Fitriani., 2016) 
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Pembelajaran STEM perlu menekankan langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran diantaranya : (Zamista, 2018) 

a. Langkah pengamatan (Observe). Pada langkah ini peserta didik 

diminta untuk mengamati fenomena yang terdapat dalam lingkungan 

kehidupan sehari-hari. 

b. Langkah Ide Baru ( New Idea). Langkah ini peserta didik diminta 

untuk memperoleh informasi berbagai fenomena yang telah diamati 

sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 

c. Langkah Inovasi (Innovation). Langkah dimana peserta didik diminta 

melakukan penguraian beberapa hal dari ide baru yang telah dihasilkan 

sebelumnya untuk dapat diaplikasikan. 

d. Langkah Kreasi (Creativity). Langkah ini merupakan pelaksanaan ide 

baru yang telah diinovasikan dalam bentuk produk ataupun seketsa dan 

gambar. 

e. Langkah Nilai (Society). Langkah terakhir yaitu menilai produk yang 

telah di kreasikan. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menggunakan Teori Belajar 

Kognitivisme yang Mendukung Pengembangan lembar kerja peserta didik 

dengan Pendekatan STEM dalam praktek pembelajaran, karena teori 

belajar tersebut akan membuat peserta didik lebih paham mengenai konsep 

fisika dan pendekatan STEM Salah satu terobosan bagi pendidikan di 

Indonesia yang berupaya agar peserta didik diajak untuk berfikir secara 

komprehensif dengan pola pemecahan masalah adalah penerapan 

pembelajaran berdasarkan aspek dalam STEM. Sehingga sangat penting 

menggunakan pembelajaran berbasis STEM agar dapat mengakomodasi 

perbedaan gaya belajar serta melatihkan penalaran ilmiah, dan 

performance berargumentasi. 

 

 

 

 



40 
 

2.1.9 Materi Energi Terbarukan 

 

Energi terbarukan adalah energi yang sumber-sumbernya mudah 

didapatkan kembali secara alami atau proses tertentu (Desnita, 2015). 

Energi ini tidak akan habis bila sumber sumbernya dikelola dengan baik. 

Ide untuk pengembangan energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 

1970-an. Selain mudah didapatkan kembali, energi terbarukan dipercaya 

sangat ramah lingkungan (Maryani, 2018). Penggunaan energi terbarukan 

juga diyakini mengurangi dampak-dampak kerusakan akibat penggunaan 

bahan bakar fosil Berikut di bawah ini contoh-contoh energi terbarukan di 

yang dapat dimanfaatkan di Indonesia: (Desnita, 2015). 

1. Biofuel adalah bahan bakar organik yang berasal dari hayati. Bentuk-

bentuk bahan bakarnya bisa berupa padat, cair dan gas. 

2. Biomassa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan 

biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. 

3. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan dari dalam bumi. 

Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggali sebuah lokasi 

kemudian panasnya dapat digunakan untuk menguapkan air agar dapat 

menggerakkan generator. 

4. Energi air adalah salah satu energi terbarukan yang sering digunakan di 

dunia. Air sangat umum digunakan karena energi potensial air cukup 

mudah ditemukan seperti di sungai-sungai untuk menggerakkan mesin 

pembangkit listrik. 

5. Energi angin didapatkan dengan memanfaatkan potensi energi dari 

hembusan angin. Biasanya untuk menangkap potensi energi angin 

digunakan kincir angin yang dikopel dengan generator agar dapat  

menghasilkan energi listrik. 
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2.2 Kerangka Pikir 

 

Sebagian besar pembelajaran fisika masih menekankan pada aspek kognitif 

saja, proses pembelajaran didukung media yang kurang interaktif dan teacher 

center sehingga penalaran ilmiah, argumentasi peserta didik dalam 

pembelajaran sangatlah kurang. Dalam proses pembelajaran seharusnya 

seluruh peserta didik dapat memahami konsep yang disampaikan meskipun 

mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Hasil Penelitian di lapangan 

yang diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan melalui google form 

menunjukkan bahwa media belajar yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran tidak memfasilitasi seluruh gaya belajar peserta didik. Hal ini 

menyebabkan interaksi selama proses pembelajaran hanya peserta didik yang 

memiliki gaya belajar yang sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang 

digunakan guru yang dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, peserta 

didik yang memiliki penalaran ilmiah serta performance argumentasi yang 

baik yang dapat memahami konsep yang diajarkan. Hal ini menyebabkan 

perbedaan pencapaian tujuan pembelajaran antar peserta didik.  

 

Media belajar saat ini sudah banyak yang dikemas secara praktis seperti e-

module, e-book, e-LKPD, dan lain-lain. Media belajar yang berbasis 

elektronik diyakini menjadi salah satu solusi pembelajaran yang praktis dan 

menarik untuk guru dan peserta didik. Media belajar elektronik tidak hanya 

menyajikan teks biasa tetapi juga dapat langsung terhubung dengan gambar, 

video, suara, link internet, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan media 

belajar elektronik menyampaikan informasi dengan cara yang lebih beragam 

dan menarik, sehingga media belajar yang memuat teks, video, dan suara 

tersebut dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hal ini, 

maka perlu adanya e-LKPD untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah, dan performance berargumentasi.  

 

Pembelajaran dilakukan menggunakan e-LKPD berbasis proyek yang 

didalamnya memuat Aktivitas 1(Mengklasifikasikan energi), aktivitas 2 
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(memberikan Ide Project), aktivitas 3 (membuat sketsa alat), aktivitas 4 

(membuat alat sederhana), aktivitas 5 (mempresentasikan alat). Aktivitas 1  

dan 2 mengklasifikasikan serta membuat ide project memuat topik Sains (S) 

yaitu pengertian sumber daya energi terbarukan dan tak terbarukan beserta 

klasifikasinya. Kegiatan ini memfasilitasi gaya belajar visual dan auditory. 

Pada Aktivitas 3 berdiskusi membuat sketsa alat sederhana mengintegrasikan 

engineering. Kegiatan ini memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Pada aktivitas 

4 yang dilakukan yaitu pembuatan proyek sederhana pembangkit listrik tenaga 

angin dan tenaga air. Kegiatan ini mengintegrasikan keterampilan penggunaan 

Technology (T), memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar 

kinestetik. Analisis dilakukan untuk menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh berdasarkan kegiatan percobaan. Pada aktivitas ini juga 

mengintegrasikan kemampuan Mathematic (M). Presentasi merupakan 

kegiatan dalam mengkomunikasikan hasil analisis dari percobaan yang telah 

dilakukan. Kegiatan ini memfasilitasi gaya belajar auditory dan visual. Semua 

langkah pembelajaran PjBL-STEM di dalam LKPD tersebut melatihkan 

penalaran ilmiah dan argumentasi, diantaranya yaitu Penalaran Konservasi, 

Penalaran Proporsional, Pengontrolan Variabel, Penalaran Probabilistik, 

Penalaran Korelasi, Penalaran Hipotesis-deduktif, Claim, Data, Warrant, 

Backing, dan Rebuttal. Setelah dilakukan ragam aktivitas dengan 

memanfaatkan LKPD yang mendukung berbagai gaya belajar, tidak lagi 

terdapat perbedaan penalaran ilmiah dan performance argumentasi antar 

peserta didik meskipun mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Berikut 

gambar kerangka pikir dalam penelitian ini.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan SMA N 1 Gadingrejo. Penelitian ini dilaksanakan 

pada kelas XII semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 

 

3.2 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini 

adalah Research and Development (R&D). Tujuan penelitian yaitu 

mengembangkan e-LKPD berbasis Proyek Terintegrasi STEM untuk 

mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan penalaran ilmiah,dan 

Performance argumentasi. Desain penelitian ini berpedoman pada model 

pengembangan instruksional ADDIE. Model pengembangan ADDIE memiliki 

5 tahapan pengembangan yaitu: tahap analisis (analysis), tahap perancangan 

produk awal (design), tahap pengembangan produk (development), tahap 

implementasi produk (implementation), dan tahap evaluasi produk (evaluation) 

(Branch, 2009).  

 

3.3 Prosedur Pengembangan 

 

Model pengembangan ADDIE memiliki 5 tahapan pengembangan yaitu: tahap 

analisis (analysis), tahap perancangan produk awal (design), tahap 

pengembangan produk (development), tahap implementasi produk 

(implementation), dan tahap evaluasi.  
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a. Tahap Analisis (Analysis) 

 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan 

dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan task 

analysis (analisis tugas). Tahap analisis dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis kebutuhan pendidik dan peserta didik seperti analisis 

kebutuhan terhadap lembar kerja peserta didik peserta didik. Sebagai 

bahan untuk melakukan analisis, dikumpulkan data mengenai proses 

pembelajaran fisika, serta ketersediaan e-LKPD berbasis Proyek 

Terintegrasi STEM untuk mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan 

penalaran ilmiah,dan Performance argumentasi.Data ini dikumpulkan dari 

17 orang guru fisika dan 144 peserta didik di jenjang SMA di Provinsi 

Lampung. Hasil dari angket kebutuhan yang diperoleh tersebut dijadikan 

sebagai dasar untuk langkah selanjutnya yaitu mendesain e-LKPD yang 

akan dikembangkan. 

 

b. Tahap Perancangan Produk Awal (Desain) 

 

Tahap kedua setelah melakukan tahap analisis adalah perancangan produk.  

Hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam pengembangan lembar kerja 

peserta didik yang bertujuan untuk mengakomodasi gaya belajar serta 

melatihkan penalaran ilmiah, dan Performance argumentasi. Pada tahap ini 

peneliti menentukan KD yang dikembangankan pada e-LKPD berbasis 

Proyek Terintegrasi STEM, menentukan kisi-kisi materi dan membuat 

matriks. Selanjutnya, matriks yang dibuat peneliti berisi item-item 

pertanyaan soal tes dan kunci jawaban serta rubrik penilaian. Setelah 

semua bahan telah ada, peneliti membuat storyboard untuk mengetahui 

gambaran produk yang akan dikembangkan.  
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c. Tahap Pengembangan Produk (Development)  

  

Tahap pengembangan produk merupakan tahap validasi yang dilakukan  

untuk menilai rancangan produk awal yang dikembangkan. Pada tahap ini, 

desain produk yang telah dibuat dilakukan validasi isi atau uji ahli oleh 

validator (ahli) dan uji kepraktisan. Uji ahli merupakan pengujian berupa 

angket berisi pernyataan-pernyataan tentang desain e-LKPD berbasis 

Proyek Terintegrasi STEM  yang diberikan kepada praktisi pembelajaran 

fisika.  Uji validitas oleh ahli dibagi menjadi uji validitas konstruksi, 

substansi, dan bahasa. Uji validitas konstruksi, substansi, dan bahasa 

melibatkan dosen minimal lulusan S2 yang ahli dalam bidangnya.  Uji 

kepraktisan dilakukan oleh satu orang guru SMA yang mengampu mata 

pelajaran fisika, dan mengajar kelas sesuai KD yang dikembangkan serta 

lima orang peserta didik melalui uji 1-1. Setelah dilakukan validasi isi 

selanjutnya desain produk e-LKPD berbasis Proyek Terintegrasi STEM 

akan diperbaiki sesuai dengan saran dari tim validator. Setelah diperbaiki, 

desain produk tersebut akan divalidasi kembali oleh tim validator sampai 

para ahli menyatakan produk yang dihasilkan valid dan siap untuk 

diimplementasikan.  

  

d. Implementasi  

 

Implementasi adalah langkah menerapkan produk hasil pengembangan, 

dalam proses pembelajaran. Pada tahap implementasi ini peneliti 

mengujicobakan e-LKPD berbasis Proyek Terintegrasi STEM pada materi 

Energi Terbarukan yang telah dikembangkan dan divalidasi oleh ahli. Uji 

coba lapangan dilakukan melalui perbandingan hasil pengukuran pretest 

dan posttest terhadap satu kelas yakni sebelum dan sesudah penerapan e-

LKPD berbasis Proyek Terintegrasi STEM pada materi Energi 

Terbarukan. Uji coba lapangan dilakukan menggunakan desain penelitian 

kuasi eksperimen, yaitu One-group Pretest-Posttest Design. Desain ini 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan nilai penalaran 
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ilmiah dan Performance argumentasi peserta didik sesudah menggunakan 

e-LKPD yang dikembangkan. Desain penelitian menggunakan One-group 

Pretest-Posttest Design. Secara  umum desain penelitian yang telah 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Desain Eksperimen One-group Pretest-Posttest Design 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X1 O2 

(Frankel, Wallen, Hyun, 2012) 

 Keterangan: 

 O1 : Tes Awal Penalaran Ilmiah dan Performance Argumentasi (Pretest) 

X1 : Treatment (perlakuan) pembelajaran menggunakan e-LKPD berbasis  

       Proyek Terintegrasi STEM  

O2 : Tes Akhir Penalaran Ilmiah dan Performance Argumentasi (Posttest) 

 

Kelas yang dipilih dilakukan secara purposive sampling.  Kelas tersebut 

diberi perlakuan (X1) dengan menggunakan e-LKPD berbasis Proyek 

Terintegrasi STEM pada materi Energi Terbarukan. Berdasarkan hasil 

yang telah didapat setelah implementasi dan pengolahan data  maka akan 

dilakukan langkah selanjutnya yaitu evaluasi.   

 

e. Evaluasi  

 

Evaluasi adalah proses untuk melihat hasil dan proses implementasi e-

LKPD berbasis Proyek Terintegrasi STEM pada materi Energi Terbarukan 

dalam proses pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Pada tahap ini, 

peneliti akan melakukan evaluasi terhadap produk yang dikembangkan 

berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap implementasi. Pelaksanaan 

tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepraktisan, keefektifan 

dan keefisienan lembar kerja peserta didik berbasis STEM. Hasil produk 

pada tahap evaluasi ini adalah lembar kerja peserta didik berbasis STEM 

yang praktis, efektif, dan efisien. Alur penelitian dan pengembangan pada 

penelitian ini secara ringkas dijelaskan pada Gambar 3 berikut:  
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Gambar 3. Diagram Alur Tahapan Penelitian dan Pengembangan 
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Solusi:  Pengembangan e-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM 
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Evaluation 
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3.4 Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XII SMA N 

1 Gadingrejo Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan sampel 

penelitian yang benar-benar mewakili populasi yang ada (Setyosari & 

Punaji, 2015). Pada rancangan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

sampling dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan tipe 

Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Penelitian ini memilih teknik ini  karena pertimbangan hasil 

belajar kelas tersebut terhadap pemahaman konsep fisika.  

 

c. Sampel 

Sampel penelitian menggunakan satu kelas, sebagai kelas yang 

menggunakan e-LKPD yang telah dikembangkan. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen test dan non-

test. Untuk instrumen non-test yang digunakan yaitu: angket kebutuhan, angket 

uji validitas, angket uji keterlaksanaan. Instrumen tes yang digunakan adalah 

soal pretest dan posttest. 

1) Angket analisis kebutuhan. Angket analisis kebutuhan dibuat melalui 

google form yang ditujukan kepada guru dan peserta didik. Penggunaan 

angket bertujuan untuk mengetahui lembar kerja peserta didik yang 

digunakan oleh guru dan lembar kerja peserta didik yang dibutuhkan oleh 

guru dan peserta didik untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik. 

2) Angket uji validitas. Pengisian angket ini dilakukan oleh dosen ahli 

Universitas Lampung. Pengisian angket bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan e-LKPD yang dikembangkan, sehingga dapat digunakan 
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guru sebagai bahan ajar di kelas. Sistem penskoran menggunakan skala 

likert dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5. Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Valid 4 

Valid 3 

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1 

 

3) Lembar observasi keterlaksanaan media belajar. lembar ini disusun untuk 

mengetahui keterbacaan produk, yang meliputi kepraktisan, kemudahan 

dan keefektifan media belajar yang dikembangkan. Sistem penskoran 

menggunakan skala likert seperti pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Skala Likert untuk Kuesioner 

 

 

 

Ratumanan dan Laurens (2011, h. 131) 

 

4) Pretest dan posttest. Soal Pretest dan posttest diberikan untuk melihat 

apakah tidak ada perbedaan rata-rata nilai penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik setelah diterapkan e-LKPD yang 

dikembangkan. Soal Pretest diberikan kepada peserta didik sebelum 

No Aspek yang 

Dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

1 Kepraktisan  

lembar kerja 

peserta didik dan 

instrumen 

penilaian 

Sangat 

praktis 

Praktis  Lumayan 

Praktis 

Tidak 

Praktis 

2 Kemudahan 

penggunaan  

lembar kerja 

peserta didik dan 

instrumen 

penilaian 

Sangat 

mudah 

Mudah Lumayan 

mudah 

Tidak 

mudah 

3 Kefektifan  lembar 

kerja peserta didik 

dan instrumen 

penilaian 

Sangat 

efektif 

Efektif  Lumayan 

efektif 

Tidak 

efektif 
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diterapkan e-LKPD. Soal posttest diberikan setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan e-LKPD  yang dikembangkan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Data Hasil Penelitian 

Variabel 

Penelitian  

Instrumen yang 

Digunakan  

Subjek yang 

Dituju  

Analisis Data  

Validitas  Angket uji ahli 

materi dan uji 

ahli desain  

Dua dosen ahli 

Universitas 

Lampung, dan 

seorang guru 

fisika SMA  

Analisis 

persentase  

Kepraktisan 

dan 

kemudahan  

Angket uji 

keterbacaan  

Peserta didik  Analisis 

persentase dan 

deskriptif 

analisis  

Kefektifan  Tes  Peserta didik  Analisis n-gain, 

uji One Way 

Anova , 

deskriptif 

analisis, 

 

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa pada variabel yang diamati data 

diperoleh berdasarkan pengisian angket dan tes soal pretest dan posttest. 

Pengisian angket berupa skala likert yang dilakukan untuk mengetahui 

kevalidan, kemudahan penggunaan dan kepraktisan produk. Pengisian angket 

kevalidan dilakukan oleh validator yang berupa angket untuk uji ahli desain 

dan uji ahli materi. Saran dari validator dapat digunakan peneliti untuk 

melakukan perbaikan pada lembar kerja peserta didik dan instrumen penilaian 

sehingga e-LKPD yang dikembangkan layak untuk digunakan guru pada 

proses pembelajaran di kelas.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

 

Data hasil penelitian yang telah dilakukan, masih perlu dianalisis. Penelitian ini 

menggunakan metode campuran (mixed method), yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. 

a. Data untuk Validitas  

Data yang digunakan untuk mengetahui validitas produk diperoleh 

berdasarkan pengisian angket (data kuantitatif). Angket yang digunakan 

berupa angket uji ahli materi dan uji ahli desain. Hasil jawaban pada angket 

dianalisis menggunakan analisis persentase berdasarkan rumus di bawah 

ini: 

%𝑋 =
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
100% 

Hasil skor yang diperoleh dikonversikan sehingga mendapatkan kualitas 

dari produk yang dikembangkan. Pengkonversian skor dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

 

Tabel 8. Konversi Skor Penilaian 

Persentase Kriteria 

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

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

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

60,1% - 80%  Validitas tinggi / baik  

80,1% - 100%  Validitas sangat tinggi / sangat 

baik  

Arikunto (2011) 

 

Berdasarkan Tabel 8, peneliti memberi standar atau batasan bahwa produk 

yang dikembangkan dapat dikatakan valid apabila mencapai skor yang 

peneliti tentukan, yaitu minimal 60% dengan kriteria validitas sedang. 

 

b. Data untuk Kepraktisan dan Kemudahan Penggunaan  

 

Data kepraktisan produk terdiri atas lembar observasi keterlaksanaan  

e-LKPD dan lembar respon peserta didik melalui kuesioner terhadap  
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e-LKPD yang dikembangkan. Hasil jawaban angket keterbacaan dianalisis 

menggunakan analisis persentase seperti pada data untuk mengetahui 

validitas produk.  

 

c. Data untuk Keefektifan  

 

Data yang digunakan untuk mengetahui keefektifan produk diperoleh 

berdasarkan tes (data kuantitatif). Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

pretest dan posttest. Selain tes, keefektifan produk juga dilihat melalui 

lembar observasi ketercapaian penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi dan respon peserta didik setelah membaca dan mempelajari   

e-LKPD yang telah dikembangkan. Hasil jawaban pretest dan posttest 

dianalisis menggunakan uji normalitas, uji One Way Anova, serta n-gain. 

 

1. Uji Normalitas  

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data normal atau 

tidak normal. Data yang diuji berupa nilai hasil pretest dan posttest. 

Uji normalitas digunakan dengan uji statistik parametrik dengan 

bantuan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas 

dapat dilihat dari nilai sig. yang terdapat pada Tabel One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria uji yang digunakan yaitu (1) jika 

nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi 

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

terdistribusi tidak normal.  

(Arikunto, 2011) 

 

2. Nilai N-Gain  

 

Nilai N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

multirepresentasi peserta didik. Berdasarkan hasil nilai pretest dan 

posttest maka dapat dihitung nilai n-gain dengan rumus:  
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𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria interpretasi nilai n-gain dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Kriteria Interpretasi N-Gain 

N-Gain  Kriteria Interpretasi  

0,71 – 1,00  Tinggi  

0,41 – 0,70  Sedang  

0,10 – 0,40  Rendah 

 

(Hake, 2002) 

 

3. Uji One Way Anova  

 

One Way Anova digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik 

(menguji hipotesis). Uji ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 22. 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:  

 

𝐻0 :  tidak terdapat perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi peserta didik. 

𝐻1 :  terdapat perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi peserta didik. 

 

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

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

nilai sig. ≤ 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik. Jika nilai sig. ≥ 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi peserta didik. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini yaitu berupa e-LKPD berbasis 

Proyek terintegrasi STEM untuk mengakomodasi gaya belajar serta melatihkan 

penalaran ilmiah dan performance argumentasi. Penelitian dilakukan melalui 

beberapa tahapan sesuai dengan prosedur pengembangan yang telah dilakukan. 

Adapun hasil dari tahapan pengembangan e-LKPD berbasis Proyek terintegrasi 

STEM yang dilakukan sebagai berikut: 

 

1. Analysis 

 

Tahap analysis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi 

penting terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran fisika 

khususnya di kelas XII. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

pemberian angket yang ditujukan kepada guru dan peserta didik kelas XII 

SMA Bandar Lampung. Analisis kebutuhan dilakukan terhadap SMA di 

Bandar Lampung, yang terdiri atas 17 orang guru Fisika dan 144 peserta 

didik.  

 

Berdasarkan analisis kebutuhan, dalam proses pembelajaran diketahui  bahwa 

sebanyak 30%  lembar kerja peserta didik yang digunakan guru dianggap 

sulit dan tidak menyenangkan, sehingga membuat peserta didik tidak aktif 

dalam pembelajaran. Diketahui juga 70% guru mengajarkan menggunakan 

lisan saja padahal banyak teknologi yang dapat digunakan agar pembelajaran 

fisika lebih menyenangkan dan membuat peserta didik aktif dalam 
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pembelajaran. Sebesar 20%  lembar kerja peserta didik tidak dapat 

mengakomodasi gaya belajar peserta didik, sehingga banyak peserta didik 

yang merasa kesulitan untuk belajar fisika. Sebesar 40% peserta didik lebih 

memahami pembelajaran yang disertai gambar dan video, 50% peserta didik 

lebih memahami pembelajaran ketika disertai kegiatan percobaan, dan 10% 

peserta didik lebih memahami ketika pembelajaran dijelaskan secara lisan.  

 

Berdasarkan analisis kebutuhan, permasalahan yang dihadapi masih 

rendahnya kemampuan guru fisika untuk mengembangkan e-LKPD yang 

mampu mengakomodasi gaya belajar peserta didik, dan guru fisika juga 

masih rendah untuk melatihkan penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi  peserta didik, sehingga peserta didik masih ragu untuk 

mengutarakan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Hasil analisis 

kebutuhan juga menunjukkan bahwa pada materi energi terbarukan, hanya 

dijelaskan pengertian,jenis-jenis energi terbarukan,dan contoh energi 

terbarukan saja tidak ada pengaplikasian secara langsung yang menunjukkan 

bahwa energi terbarukan memang ada di dalam kehidupan sehari-hari, jadi 

peserta didik belum memahami contoh proyek sederhana mengenai 

pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan teori, e-LKPD yang dirancang 

harus mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang meliputi visual, 

auditory, dan kinestetik, sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat  

melatihkan penalaran ilmiah serta performance argumentasi peserta didik. 

 

2. Design 

 

Kegiatan kedua yaitu design dimulai dengan merancang perangkat 

pembelajaran yaitu menetapkan tujuan belajar, merancang aktivitas 

pembelajaran, merancang instrumen dan alat evaluasi hasil belajar, serta 

merancang produk. Tahapan  yang dilakukan sebagai berikut: 
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a. Rancangan perangkat pembelajaran 

Kegiatan merancang perangkat pembelajaran dalam penelitian 

pengembangan ini dimulai dari: 

1) Menganalisis KI dan KD yang dipilih dalam melakukan penelitian. 

Hasil analisis KD, indikator dan tujuan pembelajaran disajikan pada 

Tabel 10. 

 

Tabel 10. Analisis Kurikulum 

Kompetensi Dasar 

3.11 Menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya  

        bagi kehidupan 

4.11 Menyajikan ide/gagasan penyelesaian masalah   

        keterbatasan sumber energi, energi alternatif, dan   

        dampaknya bagi kehidupan 

Indikator Tujuan Pembelajaran 

 

3.11.1 Mengidentifikasi 

sumber energi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

3.11.2 Mengklasifikasikan 

sumber energi 

terbarukan dan tak 

terbarukan 

 

3.11.3 Menganalisis 

keterbatasan 

sumber energi dan 

dampaknya bagi 

kehidupan 

3.11.4 Mengemukakan 

ide/gagasan energi 

alternatif 

 

 

 

4.11.1 Merancang alat  

          sederhana serta 

mempresentasikan 

ide/gagasan 

penyelesaian 

masalah 

keterbatasan sumber 

energy, energi 

alternatif, dan 

dampaknya bagi 

kehidupan 

 

Melalui kegiatan mengumpulkan 

informasi dan mengamati video, 

peserta didik mampu 

mengidentifikasi sumber energi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui kegiatan mengumpulkan 

informasi, mengamati video dan 

berdiskusi, peserta didik mampu 

mengklasifikasikan sumber energi 

terbarukan dan tak terbarukan. 

Setelah mendengarkan penjelasan 

guru dan mengamati video, peserta 

didik mampu menganalisis 

keterbatasan sumber energi di 

Indonesia. 

Melalui kegiatan mengumpulkan 

informasi, mengamati video dan 

literasi peserta didik dapat 

mengemukakan ide penggunaan 

energi terbarukan sebagai energi 

alternatif. 

Melalui kegiatan menganalisis prinsip 

kerja turbin angin dan turbin air, 

peserta didik dapat merancang alat 

sederhana dan menyajikan 

ide/gagasan penyelesaian masalah 

keterbatasan sumber energi, energi 

alternatif, dan dampaknya bagi 

kehidupan. 

 

 

. 
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2) Menyusun silabus dan RPP 

 

Silabus dan RPP mengacu pada kurikulum 2013 edisi revisi 2017. 

Alokasi waktu untuk pembelajaran materi energi terbarukan yaitu 8JP, 

yang terdiri atas dua pertemuan. Kegiatan pembelajaran yang dirancang 

dalam penelitian ini yaitu: sebelum memberikan produk kepada peserta 

didik, peneliti memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik. Kemudian, setelah menyelesaikan pretest peneliti 

membagikan produk kepada seluruh peserta didik. Setelah membagikan 

produk, peserta didik dipersilahkan membuka produk dan peneliti mulai 

memberikan pembelajaran.  

 

Pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu mengenai pengklasifikasian 

energi terbarukan dan tak terbarukan. Kemudian peserta didik 

memberikan ide Project untuk pemanfaatan energi terbarukan yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya peserta didik 

berdiskusi untuk membuat sketsa alat sederhana sesuai dengan ide yang 

telah diberikan. Selanjutnya peserta didik membuat proyek sederhana 

mengenai energi angin dan energi air yang dilakukan diluar pembelajaran 

di Kelas. Pembelajaran pada pertemuan kedua, peserta didik 

mempresentasikan proyek sederhana yang telah dibuat dan membahas 

hasil penelitian menggunakan alat tersebut. Setelah seluruh materi selesai, 

peserta didik diberikan post-test. 

 

3) Rancangan Produk 

 

Setelah melalui tahap pengumpulan dan analisis data yang telah diperoleh 

dari guru-guru fisika yang berada di Provinsi Lampung, maka dirancang 

desain e-LKPD Berbasis Proyek pada Materi Energi Terbarukan. Adapun 

bagan desain e-LKPD dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut: 
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Bagan Desain e-LKPD untuk Mengakomodasi Gaya Belajar serta Melatihkan Penalaran Ilmiah dan Performance Argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKPD Berbasis 

Proyek 

Topik 

Aktivitas 

Pembelajaran Gaya Belajar 

Penalaran Ilmiah dan Performance 

Argumentasi Terlatihkan 
 

Wind Energy 

 Tujuan 

 Simulasi  

 Gambar 

 Video 

 Teks Naratif 

Water Energy 

 Tujuan 

 Simulasi  

 Gambar 

 Video 

 Teks Naratif 

 

VISUAL 

AUDITORY

AUDIO-VISUAL 

KINESTETIK 

Mendiskusikan Ide 

Project 

Menganalisis Hasil 

Percobaan 

Mengamati Video 

Membuat Proyek 

Sederhana 

Membuat Sketsa 

Proyek Sederhana 

Presentasi 

Mengklasifikan Energi 

Mengamati Video 

Gambar 4. Desain e-LKPD materi Energi Terbarukan 
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Pada Gambar 4, e-LKPD yang dikembangkan mengakomodasi si gaya belajar 

(Visual, auditory, audio-visual, dan kinestetik). Di dalam e-LKPD memuat topik 

wind energy dan water energy yang disertai gambar, video, dan teks narasi . e-

LKPD juga berisi aktivitas pembelajaran. Pada aktivitas 1 pembelajaran yang 

dilakukan adalah mengamati video yang diberikan guru dan peserta didik 

mengklasifikasikan energi terbarukan dan tak terbarukan. Selanjutnya pada 

aktivitas 2 pembelajaran yang dilakukan adalah mengamati video fenomena 

energi terbarukan di kehidupan sehari-hari, lalu peserta didik memberikan ide 

project sebagai pemanfaatan energi terbarukan di kehidupan. Pada aktivitas 3 

pembelajaran yang dilakukan adalah membuat sketsa alat sederhana sesuai ide 

project yang telah didiskusikan peserta didik dengan kelompoknya. Pada aktivitas 

4 pembelajaran yang dilakukan adalah pembuatan proyek sederhana dan 

menganalisis hasil percobaan menggunakan alat tersebut. Aktivitas 5 adalah 

mempresentasikan alat sederhana beserta pembahasan hasil percobaan yang telah 

dilakukan peserta didik. 

 

4) Penyusunan Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian disusun sebagai alat untuk memperoleh data penelitian. 

Instrumen yang digunakan diantaranya yaitu lembar angket penilaian ahli isi dan 

materi yang terdiri atas 18 pernyataan, serta angket konstruk dan bahasa yang 

terdiri dari 26 pernyataan, angket uji satu lawan satu yang terdiri atas 12 

pernyataan, dan instrumen tes yang terdiri atas 4 pertanyaan. Instrumen tes 

terlebih dahulu diuji kevalidan dan kereliabelannya. Apabila instrumen tes sudah 

dikatakan valid dan reliabel, maka instrumen dapat digunakan untuk mengambil 

data penelitian.  

 

3. Development  

 

Kegiatan selanjutnya yaitu Development berisi kegiatan realisasi rancangan 

produk. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut 

direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Adapun format e-

LKPD yang dikembangkan adalah: 
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a. Pembuka bab yang yang memuat cover depan, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan, dan standar isi (kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran). Pembuka bab pada produk e-LKPD yang dikembangkan dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Tampilan Cover Depan e-LKPD Energi Terbarukan 
 

Pada tampilan ini dibuat dengan menggunakan program pendukung canva. Cover 

memuat ilustrasi mengenai materi seperti adanya judul materi, gambar fenomena 

energi terbarukan di kehidupan sehari-hari, nama pengembang dan nama 

pembimbing. 

 

b. Kegiatan pembelajaran pada e-LKPD berisi beberapa kegiatan berbasis proyek 

terintegrasi STEM. Kegiatan yang pertama yaitu mengklasifikasikan energi. Pada 

kegiatan ini peserta didik duduk berkelompok dan bersama-sama melihat 

fenomena yang disediakan oleh guru melalui video. Kegiatan selanjutnya adalah 

peserta didik mendiskusikan ide project yang akan dibuat. Lalu membuat sketsa 

alat sederhana. Peserta didik juga membuat alat dan mempresentasikan alat yang 

dibuat. Kegiatan pembelajaran pada produk e-LKPD yang dikembangkan dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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 Gambar 6. Tampilan Video Pada e-LKPD 

 

Pada Gambar 6, Kegiatan pembelajaran terdiri atas materi energi angin dan air 

berisi video mengenai kebutuhan energi angin dan energi air di Indonesia yang 

mengalami peningkatan. Kegiatan pembelajaran juga berisi lembar pengisian 

untuk merancang sketsa alat sederhana, memprediksi berdasarkan sketsa yang 

telah dibuat, merumuskan masalah, menentukan variabel-variabel yang akan 

diteliti, lembar pengisian langkah-langkah percobaan,daftar alat dan bahan, hasil  

Percobaan dan kesimpulan. 

 
Gambar 7. Tampilan Lembar Pengisian Sketsa Alat Sederhana
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Pada Gambar 8, Peserta didik diminta untuk membuat sketsa alat 

sederhana yang akan dibuat sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya, 

selain itu terlihat juga terdapat video pembelajaran mengenai alat 

sederhana untuk mengatasi keterbatasan sumber daya energi di Indonesia. 

 

 
Gambar 8. Tampilan Lembar Pengisian Hasil Percobaan 

 

c.    Evaluasi yang memuat soal essay yang yang terdiri atas 4 item 

pertanyaan. Soal evaluasi memuat gambar dan grafik yang dapat 

mengakomodasi gaya belajar visual. Setiap soal terdapat beberapa 

butir pertanyaan. Peserta didik akan membuat prediksi dari gambar 

yang disediakan, lalu merumuskan hipotesis, merumuskan masalah, 

menyimpulkan hasil grafik, dan membuat pernyataan mengenai 

gambar atau grafik yang telah disediakan. Pada soal yang lain, peserta 

didik juga dituntut untuk membuat data yang disusun kedalam bentuk 

tabel dan membuat grafik dari data yang telah dibuat. Evaluasi pada 

produk e-LKPD yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 9 
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Gambar 9. Tampilan Lembar soal Evaluasi 

 

Aplikasi yang digunakan untuk membuat e-LKPD ini yaitu Canva. Produk 

awal diuji kelayakannya, yang meliputi uji validitas yang terdiri atas uji 

ahli isi/materi, uji ahli konstruksi/desain, serta uji satu lawan satu. Uji 

validitas dilakukan oleh ahli dalam bidang sains education. Uji satu lawan 

satu dilakukan untuk mengetahui tingkat keterbacaan e-LKPD berbasis 

Proyek pada materi Energi Terbarukan yang melibatkan lima peserta 

didik. 

 

1) Uji Validasi ahli 

Produk selanjutnya diuji coba untuk mengetahui validitas isi dan 

validitas konstruk produk melalui uji ahli, sebelum diujicobakan 

kepada peserta didik. Pada uji validitas isi, produk yang dikembangkan 

kemudian diujikan kepada dua dosen ahli dan satu praktisi ahli, dengan 

cara memberikan angket yang berisi 18 Pernyataan. Pada uji validitas 

konstruk, produk e-LKPD yang dikembangkan diujikan dengan cara 

memberikan angket yang berisi 26 pernyataan kepada validator. 

Adapun hasil penilaian uji ahli validitas isi dan validitas konstruk 

terhadap produk yang telah dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Hasil Penilaian Uji Validasi Ahli 

No Validator Jenis Uji Persentase 
Pernyataan 

kualitatif 

1 
Dosen Ahli 

1 

Validitas isi 

Validitas Konstruk 

87,8% 

90,8% 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

2 
Dosen Ahli 

2 

Validitas isi 

Validitas Konstruk 

77,8% 

73,8% 

Baik 

Baik 

3 
Praktisi 

Ahli 1 

Validitas isi 

Validitas Konstruk 

83,4% 

87,6% 

Sangat Baik 

Sangat Baik 

 Rata-Rata 
Validitas isi 

Validitas konstruk 

84% 

84% 

 

 

Pada Tabel 11 mengenai hasil uji para ahli, diperoleh nilai rata-rata 

validitas isi sebesar 84% yakni dalam kategori sangat baik, dan nilai 

rata-rata validitas konstruk sebesar sebesar 84% yakni dalam kategori 

sangat baik. Secara keseluruhan, e-LKPD hasil pengembangan telah 

layak digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran. Ahli memberikan 

saran dan masukan terhadap e-LKPD yang telah dikembangkan. 

Beberapa rekomendasi perbaikan hasil uji internal oleh ahli materi dan 

ahli desain dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Hasil Rekomendasi Perbaikan Uji Validasi Ahli 

No Aspek 

Penilaian 

Rekomendasi Perbaikan Hasil Perbaikan 

1 

 

Isi 

(Materi) 

Buat cover sesuai dengan 

fenomena yang ada di 

kehidupan sekitar. 

Telah di buat cover yang 

relevan dan sesuai dengan 

saran perbaikan 

Fenomena yang 

ditampilkan di video 

harus mengakomodasi 

semua gaya belajar. 

Fenomena yang 

ditampilkan telah 

disesuaikan dengan saran  

Sesuaikan e-LKPD 

dengan skenario 

pembelajaran yang telah 

dibuat 

Telah ditambahkan sesuai 

dengan saran perbaikan 

Komponen STEM harus 

terlihat di setiap aktivitas 

pembelajaran 

Komponen STEM telah 

diperbaiki di e-LKPD 

sesuai saran. 

2 
Konstruk 

(Desain) 

Sesuaikan jumlah soal 

dengan materi, jangan 

terlalu banyak 

Jumlah soal telah 

dikurangi sesuai saran 

  

Penulisan kalimat harus 

sesuai KBBI 

Kalimat telah diperbaiki 
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Berdasarkan hasil uji ahli pada produk, maka selanjutnya dilakukan 

perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan. 

 

2) Hasil Uji Satu Lawan Satu  

 

Uji satu  lawan satu dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

keterbacaan dan kemudahan produk e-LKPD untuk dioperasikan. Uji 

satu  lawan satu dilakukan dengan memilih lima peserta didik kelas 

XII SMA di Gadingrejo, dengan cara menunjukkan e-LKPD sebelum 

digunakan, kemudian meminta peserta didik untuk mengisi angket. 

Hasil uji satu lawan satu dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Hasil Penilaian Uji Satu Lawan Satu 

Validator 
Aspek yang diuji 

Keterbacaan Kemudahan 

Peserta didik 1 82% 70% 

Peserta didik  2 78% 80% 

Peserta didik  3 86% 80% 

Peserta didik  4 82% 86% 

Peserta didik  5 78% 80% 

Skor Akhir Rata-

rata 82% 80% 

 

Pada Tabel 13, Hasil uji satu lawan satu terhadap penggunaan e-LKPD 

pada aspek keterbacaan adalah sebesar 82% dengan pernyataan 

kualitatif kategori sangat baik. Pada aspek kemudahan diperoleh nilai 

sebesar 80% dengan pernyataan kualitatif kategori baik. Keseluruhan 

hasil penilaian pada uji keterbacaan e-LKPD satu lawan satu diketahui 

bahwa bahasa dalam e-LKPD mudah untuk dipahami. Berdasarkan 

hasil tersebut, tidak ada saran perbaikan dari peserta didik sehingga 

produk tidak perlu direvisi. 
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4. Implementation 

 

Tahap Implementation berisi kegiatan memanfaatkan atau menggunakan e-

LKPD materi Energi Terbarukan dalam pembelajaran dengan tujuan 

utama yaitu: (a) Bagaimana kevalidan penggunaan e-LKPD untuk belajar 

secara mandiri; (b) Bagaimana keefektifan hasil penerapan desain e-LKPD 

materi energi terbarukan tersebut ; (c) Bagaimana kepraktisan hasil 

penerapan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM terkait dengan 

penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik. Uji lapangan 

dilaksanakan pada tanggal 5 Maret – 2 April 2021 di kelas XII IPA 6 SMA 

Negeri 1 Gadingrejo dengan jumlah 29 peserta didik. Pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan model pembelajaran PjBL dengan sintaks 

Reflection,Research, Discovery, Application, dan Communication. 

Pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu 

pembelajaran online menggunakan aplikasi Google Classroom.  

 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan menjelaskan kepada peserta didik 

tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembelajaran 

fisika menggunakan e-LKPD materi Energi Terbarukan melalui Google 

Classroom. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diberikan soal 

pretest. Soal pretest ini dimaksudkan untuk mengetahui penalaran ilmiah 

dan performance argumentasi peserta didik sebelum menggunakan e-

LKPD yang telah dikembangkan. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu 

guru memulai pembelajaran dengan menampilkan video fenomena yang 

berkaitan dengan energi dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipelajari 

meliputi matahari, air, angin, dan biomassa. Dalam pembelajaran STEM, 

aktivitas tersebut masuk ke dalam aktivitas science. Selanjutnya peserta 

didik diminta untuk mengklasifikasikan energi terbarukan dan tak 

terbarukan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai lalu 

guru meminta peserta didik untuk mengamati video kedua mengenai 

pemanfaatan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Guru 

meminta peserta didik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 6-7 
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orang untuk memberikan ide project dengan mencari informasi dari 

berbagai sumber (Internet atau buku). Dalam pembelajaran STEM, 

aktivitas tersebut masuk ke dalam aktivitas technology. Guru memberikan 

e-LKPD kepada peserta didik sebagai panduan untuk pembelajaran. 

Peserta didik diminta untuk menggunakan e-LKPD secara individu dan 

guru hanya sebagai fasilitator. Guru meminta peserta didik untuk 

mengikuti panduan yang ada pada e-LKPD dari membuat sketsa alat 

sederhana sesuai dengan ide project pemanfaatan energi terbarukan. 

Dalam pembelajaran STEM, aktivitas tersebut masuk ke dalam aktivitas 

engineering. Pada tahap akhir pembelajaran peserta didik diminta untuk 

membuat proyek sederhana mengenai pemanfaatan energi terbarukan 

sesuai dengan sketsa yang telah dibuat diluar jam pembelajaran di kelas, 

selanjutnya peserta didik menganalisis hasil percobaan dengan bantuan 

panduan yang ada di dalam e-LKPD. Dalam pembelajaran STEM, 

aktivitas tersebut masuk ke dalam aktivitas mathematics. Pada pertemuan 

kedua, peserta didik diminta untuk mempresentasikan proyek sederhana 

serta menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan peserta didik 

dengan masing-masing kelompok. Setelah semua materi selesai diajarkan 

oleh guru selama 2 pertemuan, di akhir pembelajaran peserta didik juga 

diberikan posttest untuk mengetahui pencapaian penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik  setelah dilaksanakan pembelajaran 

menggunakan e-LKPD. 

 

Hasil pengumpulan dan analisis data terkait uji kepraktisan dijabarkan 

sebagai berikut. 

 

a. Uji Kepraktisan 

 

Uji kepraktisan ini dilakukan untuk mengetahui respons pengguna dan 

keterlaksanaan pembelajaran terhadap e-LKPD materi energi 

terbarukan. Respons pengguna dapat diketahui dengan cara 

memberikan angket yang berisi 21 pernyataan yang ditujukan kepada 
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guru fisika yang telah menggunakan produk dalam pembelajaran. 

Respons guru diukur dari aspek efektif, aspek interaktif, aspek efisiens, 

dan aspek kemudahan, berkenaan pembelajaran yang menggunakan e-

LKPD pada materi energi terbarukan. Hasil uji respons dapat dilihat 

pada Tabel 15.  

 

Tabel 15. Hasil Respons Terhadap E-LKPD 

No Aspek yang diuji Persentase Kriteria 

1 Aspek Efektif 80%  tinggi 

2 Aspek Efisien 80%  tinggi 

3 Aspek Kemudahan 80% tinggi 

Skor Akhir Uji Response 80%  tinggi 

 

Hasil uji keterlaksanaan pada tahap uji coba lapangan menunjukkan 

bahwa skor akhir respons sebesar 80% yang berarti tinggi. Hasil uji 

keterlaksanaan pada Tabel 15 menunjukkan bahwa persentase rata-rata 

keterlaksanaan pembelajaran menggunakan e-LKPD berbasis Proyek 

terintegrasi STEM diperoleh nilai sebesar 80% dengan kategori tinggi.  

 

b. Uji Keefektifan 

 

Uji keefektifan produk dilakukan terhadap satu kelas. Pembelajaran 

menggunakan e-LKPD pada materi Energi Terbarukan sebagai media 

belajar dan melatihkan penalaran ilmiah dan Performance argumentasi. 

Uji keefektifan produk dilakukan untuk mengetahui peningkatan nilai 

posttest terhadap pretest. Data kemudian dianalisis menggunakan uji 

hipotesis dengan melakukan (1) uji normalitas, (2) uji n-gain, (3) 

paired sample t test, (4) analisis ketercapaian penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik menggunakan lembar observasi. 

Data pretest dan posttest peserta didik dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Hasil Pretest dan Posttest Peserta Didik 

Gaya 

Belajar 

Penalaran Ilmiah 
Performance 

Argumentasi 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Visual 

52 80 1 3 

45 85 3 4 

48 80 3 3 

36 80 2 4 

39 80 3 4 

41 90 3 3 

42 85 4 4 

35 80 3 5 

60 80 3 4 

55 90 3 3 

45 85 2 3 

52 90 4 4 

Auditory 

48 85 1 3 

36 80 2 4 

33 95 1 3 

38 80 1 3 

49 75 3 5 

51 90 3 3 

35 90 2 4 

42 85 2 3 

Kinestetik 

32 85 4 3 

33 95 2 4 

36 85 2 5 

39 80 3 3 

38 75 1 3 

35 80 1 3 

32 90 2 3 

29 75 1 5 

40 80 2 3 

 

Hasil analisis data untuk pengujian data dijelaskan sebagai berikut.  

 

1) Uji normalitas data 

Analisis uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kolmogorov 

smirnov test dari program SPSS 25 dan menghasilkan output yang 

dirangkum dalam Tabel 16. 
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Tabel 16. Hasil Uji Normalitas Tahap Uji e-LKPD  

Nama 

Sekolah 

Kelompok Data Nilai signifikan / P-

Value 

SMA N 1 

Gadingrejo 

 

Data pretest  0,121 

Data posttest  0,086 

 

Berdasarkan Tabel 16, keseluruhan kelompok data menunjukkan 

nilai signifikansi (nilai sig) > 0,05. Oleh karena nilai sig > 0,05, 

maka 𝐻𝑜 diterima yang berarti bahwa kelompok data berdistribusi 

normal.  

 

2) Uji N-gain 

 

Analisis nilai rerata n-gain dilakukan untuk mengetahui apakah 

pembelajaran menggunakan e-LKPD lebih efektif dalam 

melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi. Hasil 

analisis nilai rerata n-gain dirangkum  dalam Tabel 17. 

 

Tabel 17. Hasil Rerata Nilai Hasil Uji N-gain  

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Pre 

Test 

Post 

Test 

N-gain 

95 10 22 84 0,79 

 

Berdasarkan Tabel 17. dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh 

n-gain pada kelas eksperimen sebesar 0,79 sehingga disimpulkan 

bahwa penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik 

tinggi.   

 

3) Uji Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji one way anova dengan 

menggunakan program SPSS. Hasil analisis data untuk pengujian 

hipotesis dijelaskan sebagai berikut.  
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a. One Way Anova 

 

One Way Anova dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara gaya belajar visual, 

auditory, dan kinestetik terhadap penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik sebelum dan sesudah 

menggunakan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM. 

Sebelum melakukan uji One Way Anova, perlu dilakukan uji 

normalitas data per-kelompok gaya belajar yang dapat dilihat 

pada Tabel 18. 

 

Tabel 18. Hasil Uji Normalitas Per-Gaya Belajar 

Gaya 

Belajar 

Kelompok Data Nilai signifikan / 

P-Value 

Visual 
Data pretest  0,215 

Data posttest  0,209 

Auditory Data pretest  0,705 

 Data posttest  0,992 

Kinestetik Data pretest  0,854 

 Data posttest  0,790 

 

Berdasarkan Tabel 18, keseluruhan kelompok data 

menunjukkan nilai signifikansi (nilai sig) > 0,05. Oleh karena 

nilai sig > 0,05, maka 𝐻𝑜 diterima yang berarti bahwa 

kelompok data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi 

normal, dilanjutkan dengan uji one way anova, hasil uji dapat 

dilihat pada Tabel 19. 

 

Tabel 19. Hasil Uji One Way Anova 

Gaya 

Belajar 

Penalaran Ilmiah 
Performance 

Argumentasi 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Visual 

Auditory 

Kinestetik 

0,003 0,732 0,042 0,881 
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Hasil uji hipotesis statistik menggunakan one way anova pada ketiga gaya 

belajar terhadap penalaran ilmiah pada pretest peserta didik diperoleh nilai 

Sig sebesar 0,003 < 0,05. Pada nilai performance argumentasi diperoleh 

nilai Sig sebesar 0,042 < 0,05, maka 𝐻𝑜 ditolak dan  𝐻1 diterima yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi sebelum menggunakan e-LKPD berbasis proyek 

terintegrasi STEM pada pembelajaran. Pada posttest penalaran ilmiah 

peserta didik diperoleh nilai Sig sebesar 0,732 > 0,05, sedangkan pada 

performance argumentasi peserta didik diperoleh nilai Sig 0,881 > 0,05, 

maka 𝐻𝑜 diterima dan  𝐻1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat 

perbedaan rata-rata penalaran ilmiah dan performance argumentasi setelah 

menggunakan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM pada 

pembelajaran. 

 

Berikut hasil kerja peserta didik pada saat mengerjakan e-LKPD berbasis 

proyek terintegrasi STEM yang dapat dilihat pada Tabel 20. 

 

Tabel 20. Hasil kerja peserta didik pada saat mengerjakan e-LKPD  

Aktivitas 

STEM 

Hasil Kerja Peserta Didik Keterampilan 

Yang Dilatihkan 

Technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineering 

 

 
 

Melatihkan 

kemampuan 

membuat 

representasi 

 

Berdasarkan hasil 

kerja peserta didik 

seperti gambar di 

samping, peserta 

didik dinilai 

sudah dapat 

membuat sketsa 

ide project dan 

langkah-langkah 

pembuatannya 

yang sudah 

didiskusikan 

dengan 

kelompoknya 
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Science 

 

 

  

 

Melatihkan 

Science process 

skills  

 

Peserta didik 

dinilai sudah 

dapat 

merumuskan 

masalah dari ide 

project yang telah 

dibuat dan 

menentukan 

variabel dari 

proyek sederhana 

sesuai dengan  

ide project yang 

telah 

didiskusikan. 

 

Mathematics  

 

 

  

 

Melatihkan 

kemampuan 

menganalisis 

 

Peserta didik 

sudah dapat 

membuat 

hipotesis dan 

menuliskan hasil 

percobaan 

mengenai proyek 

sederhana yang 
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dibuat, peserta 

didik dinilai 

mampu 

menganalisis 

hubungan antar 

variabel yang 

diselidiki dalam 

proyek sederhana 

 

Mathematics  

 

 

 

 

Melatihkan 

kemampuan 

Rebuttal 

 

Peserta didik 

mampu 

menuliskan hasil 

percobaan dan  

mampu 

menyimpulkan 

secara kompleks 

mengenai 

pengaruh bentuk 

sudu terhadap 

daya yang 

dihasilkan 

 

Berikut hasil respon yang diberikan oleh peserta didik terhadap e-LKPD 

Berbasis proyek terintegrasi STEM yang dapat dilihat pada Tabel 21. 

 

Table 21. Respon Peserta Didik terhadap Keefektifan e-LKPD  

No Pertanyaan Respon Peserta Didik 

1 Apakah kalian dapat 

mengklasifikasikan 

fenomena energi 

terbarukan yang 

dihadirkan dengan 

mudah ketika 

menggunakan e-LKPD 

yang telah 

dikembangkan? Berikan 

alasan kalian! 

Kelompok 1: Kami dapat 

mengklasifikasikan fenomena dengan 

mudah karena fenomena yang disajikan 

berupa video, sehingga mudah untuk 

dipahami 

Kelompok 2 : mudah, karena fenomena 

sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari 

Kelompok 3: fenomena yang disajikan 

sangat mudah dipahami karena sering 

melihat dilingkungan sekitar 

Kelompok 4: fenomena yang 

ditampilkan cukup mudah dipahami 
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karena ditampilkan melalui video yang 

menarik 

2 Apakah setelah 

membaca dan belajar 

dengan menggunakan 

e-LKPD kalian dapat 

dengan mudah 

mengungkapkan 

berbagai ide project 

pada proses pemecahan 

masalah energi 

terbarukan? 

Kelompok 1: Kami merasa mudah 

mengungkapkan ide project, karena 

pada e-LKPD disediakan video proyek 

sederhana yang membantu dalam 

membuat ide yang lainnya. 

Kelompok 2 : Pemecahan masalah 

energi terbarukan mudah kami temukan 

karena di dalam e-LKPD tersedia video 

yang membantu untuk mendapatkan ide 

project 

Kelompok 3: Cukup mudah, karena 

sering melihat proyek energi terbarukan 

di lingkungan sekitar  

Kelompok 4 : mudah, karena di dalam 

e-LKPD terdapat video sebagai contoh 

ide project pemecahan masalah energi 

3 Apakah setelah 

membaca dan belajar 

dengan menggunakan 

e-LKPD kalian dapat 

dengan mudah 

merancang proyek 

sederhana dari ide yang 

telah dibuat 

sebelumnya? 

Kelompok 1 : setelah belajar dengan e-

LKPD, kami dapat merancang proyek 

sederhana karena di dalam e-LKPD 

tersedia video yang menampilkan cara 

merancang proyek 

Kelompok 2: Iya, kami merasa e-

LKPD membantu untuk merancang 

proyek karena penyajian video yang 

menarik 

Kelompok 3: Melalui video yang 

diberikan, kami merasa mudah untuk 

merancang proyek sederhana 

Kelompok 4: iya, karena video yang 

ditampilkan terdapat penjelasan 

bagaimana merancang proyek 

sederhana 

4 Apakah setelah 

membaca dan belajar 

dengan menggunakan 

e-LKPD kalian dapat 

dengan mudah 

menentukan variabel-

variabel yang akan 

diselidiki serta 

menentukan hubungan 

Kelompok 1: ya, cukup mudah. Karena 

ide project dibuat oleh pendapat 

kelompok sendiri 

Kelompok 2: Melalui e-LKPD, kami 

mudah menentukan variabel dan 

hubungan antar variabel karena guru 

sebagai fasilitator membantu kami 

memahaminya. 
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antar variabel dan 

menyimpulkan hasil 

percobaan? 

Kelompok 3: ya, karena di dalam e-

LKPD berisi video penjelasan mengenai 

contoh proyek sederhana beserta 

variabel nya 

Kelompok 4: cukup mudah, karena 

melalui video yang ditampilkan kami 

memahami konsep dari ide project yang 

telah dibuat 

 

Setelah dilakukan uji coba pemakaian pada produk e-LKPD, tidak ada saran 

perbaikan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan revisi dan dinyatakan 

efektif untuk digunakan. Setelah dilakukan uji coba pemakaian, kemudian 

diperoleh produk akhir dalam penelitian dan pengembangan ini.  

 

5. Evaluation 

 

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu evaluasi yang dilakukan di setiap 

tahapan pengembangan oleh peneliti. Evaluasi tersebut berupa masukan dan 

revisi dalam setiap tahap pengembangan. Evaluasi kualitas produk 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli konstruk, serta uji satu lawan satu pada 

tahap development (pengembangan), kemudian melakukan analisis kualitas 

e-LKPD ditinjau dari kesesuaian e-LKPD berbasis proyek pada materi 

energi terbarukan. Evaluasi pada tahap implementasi juga dilakukan untuk 

mengetahui praktibilitas e-LKPD berdasarkan respons peserta didik serta 

untuk mengetahui apakah penggunaan e-LKPD energi terbarukan efektif 

atau tidak, dilihat berdasarkan hasil tes penalaran ilmiah dan performance 

argumentasi peserta didik.  

 

4.2 Pembahasan 

 

Produk pengembangan yang telah direvisi meliputi sistematika produk berupa 

e-LKPD pada materi energi terbarukan. Mulai dari validitas e-LKPD energi 

terbarukan, kepraktisan e-LKPD energi terbarukan, dan keefektifan produk  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Produk e-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM untuk 

Mengakomodasi gaya belajar, serta melatihkan penalaran ilmiah dan 

performance argumentasi peserta didik berisi aktivitas pembelajaran 

berbasis proyek yang terdiri dijelaskan dalam bentuk teks, gambar, tabel, 

video, serta soal evaluasi. Hasil validasi yang dilakukan oleh dua dosen 

ahli dan satu praktisi menyatakan bahwa e-LKPD Berbasis Proyek 

Terintegrasi STEM sudah layak secara isi dan konstruksi dengan kategori 

sangat baik, sehingga layak untuk diimplementasikan. 

 

2. Kepraktisan e-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM yang terdiri dari 

keterlaksanaan pembelajaran dan respon peserta didik. Keterlaksanaan 

pembelajaran dan respon peserta didik dengan menerapkan e-LKPD 

Berbasis Proyek Terintegrasi STEM untuk Mengakomodasi gaya belajar, 

serta melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi berada 

dalam kategori tinggi.  

 

3. E-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM memiliki hasil yang efektif 

untuk melatihkan penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta 

didik dengan nilai n-gain dengan kategori tinggi dan hasil uji one way 

anova pada posttest penalaran ilmiah dan pada posttest performance 
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argumentasi yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata 

penalaran ilmiah dan performance argumentasi peserta didik setelah 

menggunakan e-LKPD berbasis proyek terintegrasi STEM. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian , maka peneliti memberikan saran yaitu: 

 

1. E-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM diharapkan dapat 

mengakomodasi gaya belajar peserta didik dan melatihkan penalaran 

ilmiah dan performance argumentasi peserta didik sebagai media belajar 

mengajar daring selama pandemi Covid-19 maupun kegiatan belajar biasa 

di dalam kelas. 

 

2. E-LKPD Berbasis Proyek Terintegrasi STEM dapat digunakan untuk 

peserta didik pada kelas XII yang diharapkan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar peserta didik walaupun peserta didik memiliki gaya belajar yang 

berbeda. 

 

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan media belajar yang 

dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik dan melatihkan penalaran 

ilmiah, dan performance argumentasi dengan membuat media belajar yang 

memuat video, teks, dan suara sehingga gaya belajar peserta didik yaitu 

visual, auditory, dan kinestetik dapat terakomodasi dengan ketiga gaya 

belajar tersebut. Dan diharapkan dapat membimbing peserta didik secara 

langsung saat pembuatan proyek sederhana. 
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