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Abstrak. Sistem pendidikan dihadapkan dengan situasi yang menuntut para pengajar dapat menguasai media 

pembelajaran jarak jauh, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Sistem pendidikan jarak jauh menjadi salah 

satu solusi mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tatap muka dengan adanya aturan social distancing mengingat 

permasalahan waktu, lokasi, jarak dan biaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan perangkat 

pembelajaran yang ditinjau dari hasil validasi perangkat. Penelitian ini dikembangkan dengan memanfaatkan 

pembelajaran daring yang efektif agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan mudah seiring 

dengan meningkatkan berpikir kreatif peserta didik menggunakan berbagai platform seperti Zoom, Google 

Classroom, dan e-LKPD. Penelitian ini menggunakan metode research and development (RnD) memiliki tujuan 

memperoleh e-LKPD yang dapat melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Pembelajaran daring 

dengan berbagai aplikasi dan software merupakan solusi yang tepat untuk pembelajaran saat ini. Hasil peneilitan 

menunjukkan nilai indeks dari perhitungan secara berurutan yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

81,5%, Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 84,5%, Soal Pretest Postest Keterampilan 

Berpikir Kreatif dan Ranah Pengetahuan adalah 74% , 80%. 

Kata kunci: Pembelajaran Daring, Inkuiri, Berpikir Kreatif, Faktor-Faktor Kesetimbangan Kimia 

 

Abstract. The education system is faced with a situation that requires teachers to master distance learning media, 

especially during the Covid-19 pandemic. The distance education system is one of the solutions to overcome 

difficulties in face-to-face learning with the existence of social distancing rules considering the problems of time, 

location, distance and cost. This study aims to determine the feasibility of learning media in terms of the results of 

media validation. This research was developed by utilizing effective virtual learning so that students can 

understand learning easily along with improving creative thinking skills of students that using various platforms 

such as Zoom, Google Classroom, and e-LKPD. This study uses the research and development (RnD) method with 

the aim of obtaining e-LKPD which can train students' creative thinking skills. Virtual learning with various 

applications and software is the right solution for learning right now. The research results show the index value of 

sequential calculations, namely the Learning Implementation Plan (RPP) 81.5%, Electronic Student Worksheet 

(e-LKPD) 84.5%, Pretest Postest Questions for Creative Thinking Skills and Domains of Knowledge are 74%, 

80%. 

Keywords: Virtual Learning, Inquiry, Creative Thinking Skills, Concentration Factor-Factor of Chemical 

Equilibrium 
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1. Pendahuluan 

Permendikbud No. 37 tahun 2018 menyatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia [1]. Pada saat ini sistem 

pembelajaran dialihkan dengan pembelajaran yang berbasis pada online learning atau E-learning. 

Maka dari itu pengajar memerlukan media yang sesuai agar peserta didik mudah memahami 

materi yang diajarkan. Pembelajaran daring berpotensi agar peserta didik memiliki keleluasaan 

waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Peserta didik dapat berinteraksi dengan guru 

menggunakan beberapa platform pembelajaran virtual seperti e-LKPD, dan video conference. 

Dalam pembelajaran abad 21, sekolah dituntut untuk merubah pola belajar dari teacher-centered 

menjadi student-centered, sehingga peserta didik dapat berpikir secara deduktif, induktif, kritis dan 

kreatif [2]. Keterampilan dasar yang harus dimiliki peserta didik untuk mendukung pencapaian 

pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 

Berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam – macam kemungkinan 

penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih 

kurang mendapat perhatian dalam pendidikan formal [3]. Berpikir kreatif siswa perlu dilatihkan 

mengingat siswa masih terlihat pasif dengan menjawab soal secara konvergen atau hanya dengan 

satu jawaban. Keterampilan berpikir kreatif memiliki 4 komponen yaitu : 

a. Komponen berpikir Fluency: kemampuan untuk menghasilkan banyak ide 
b. Komponen berpikir Flexibility: kemampuan untuk menyarankan berbagai solusi berbeda untuk 

suatu masalah. 

c. Komponen berpikir Originality: kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. 

d. Komponen berpikir Elaboration: Mampu memperkaya dan mengembangkan, menambahkan  

suatu gagasan atau produk. 

Teknik yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas yaitu dengan melakukan model 

inkuiri terbimbing. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis, yang menekankan gagasan 

bahwa pengetahuan tidak ditransmisikan langsung dari guru ke guru. tetapi secara aktif 

dikembangkan oleh peserta didik. Dengan begitu peserta didik dapat menemukan konsep 

pembelajaran melalui pengalaman langsung karena dengan pengalaman langsung peserta didik 

akan memiliki pengetahuan yang lebih kompleks untuk dipahami [4]. Kesetimbangan kimia 

merupakan materi abstrak yang dianggap sulit oleh peserta didik sehingga perlu dilatihkan 

keterampilan berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan inofasi baru dalam 

pembelajaran agar menarik minat siswa. 

Dalam penelitian ini akan dilaporkan hasil validasi kelayakan media yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yaitu RPP, e-LKPD, soal pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif, 

soal pretest dan postest ranah pengetahuan. 

 

2. Metode Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

2.1 Metode Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau R&D (Research 

and Development) yang dikembangkan oleh Sugiyono. Adapun rancangan penelitian tampak 

pada diagram berikut [5] : 
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Gambar.1. Rancangan Penelitian 

 
Namun dalam penelitian ini, hanya melakukan sampai tahap kelima saja yaitu Revisi Desain. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Telaah Perangkat Pembelajaran 
Pada kegiatan ini dilakukan telaah perangkat yang akan digunakan sebagai media 

pembelajaran oleh seorang dosen dan seorang guru kimia untuk memberikan masukan 

guna menyempurnakan perangkat sebelum diuji cobakan kepada peserta didik 

b. Validasi Perangkat Pembelajaran 
Pada kegiatan ini dosen dan guru kimia diminta untuk menilai perangkat sebagai 

media pembelajaran. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan rumus : 

 
Skor Kriterium = skor tertinggi x jumlah validator 
Hasil analisis teresbut kemudian diinterpretasikan dengan tabel berikut: 

Tabel 1. Kategori Validasi 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 20 Tidak valid 

21 - 40 Kurang valid 

41 - 60 Cukup valid 

61 - 80 Valid 

81 - 100 Sangat valid 

[6] 
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berikut pembahasan sesuai dengan rancangan penelitian R&D (Research and Development) 

menurut sugiyono : 

a. Potensi dan Masalah 

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu potensi dan masalah yang diajukan. Di masa 

pandemi dan era globalisasi ini diharapkan masyarakat terutama peserta didik dan guru dapat 

memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang sebagai media untuk belajar dan mengajar 

secara daring. Pembelajaran daring saat ini membutuhkan banyak kuota serta sinyal yang bagus 

apabila setiap proses belajar mengajar dilakukan menggunakan platform zoom dan google 

meet. Sehingga dibutuhkan media yang cocok agar mempermudah proses belajar mengajar 

secara daring. 

𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒖𝒎 

 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂𝒔 

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 
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b. Pengumpulan Data 

 Pada pembelajaran daring seperti saat ini dibutuhkan media yang dapat memudahkan peserta 

didik untuk memahami konsep materi dengan tetap tidak lupa menerapkan kurikulum 2013. 

Sehingga peneliti mengembangan suatu perangkat dan media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan pembelajaran daring untuk membimbing peserta didik dapat memahami konsep materi. 

Perangkat dan media yang dikembangkan yaitu RPP, e-LKPD berbasis inkuiri terbimbing, soal 

pretest dan postest. 

c. Desain Produk 

Selanjutkan yaitu membuat desain produk perangkat dan media yang akan dikembangkan. 

1) Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) 

  RPP dalam penelitian dikondisikan secara online. RPP disusun menggunakan 

model inkuiri terbimbing serta melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

sehingga pada setiap fasenya terdapat komponen keterampilan berpikir kreatifnya. Pada 

setiap pertemuan dibagi menjadi 2 kegiatan inti, pada kegiatan inti 1 menggunakan media 

zoom dan pada kegiatan inti 2 menggunakan media google classroom. Model ini digunakan 

untuk menghemat kuota serta guru dapat membimbing peserta didik secara langsung. 

Berikut contoh gambar RPP: 

 
Gambar 2. Desain RPP 

2) Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 

 e-LKPD pada penelitian ini disusun disusun menggunakan model inkuiri terbimbing 

serta melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sehingga terdapat komponen 

keterampilan berpikir kreatif dalam e-LKPD sesuai pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3. Komponen keterampilan berpikir kreatif dalam e-LKPD 

Untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam e-LKPD ini, peserta didik akan 

terhubung ke google form sehingga peserta didik dapat mengisinya secara langsung serta 

jawabannya akan terekam dalam google form tersebut. Berikut gambarnya : 

  
Gambar 4. Design e-LKPD 

3) Pretest dan Postest Keterampilan Berpikir Kreatif 

 Pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif ini digunakan untuk menguji 

perkembangan peserta didik setelah diberikan materi sesuai dengan RPP dan menggunakan 

media pembelajaran e-LKPD pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan 

kimia. Pada setiap pertanyaan mengandung komponen keterampilan berpikir kreatif. Pretest 

dan postest ini dibuat menggunakan google form. Berikut gambar pretest dan postest 

keterampilan berpikir kreatif : 

 
Gambar 5. Soal pretest dan postest kreatif menggunakan google form 
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4) Pretest dan Postest Ranah Pengetahuan 

 Selain melatihkan keterampilan berpikir kreatif, juga dilakukan tes pengetahuan 

peserta didik mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 

Dalam soal pretest dan postest ranah pengetahuan ini mengandung ranah kognitif dari C1-

C5. Pretest dan postest ini dibuat menggunakan google form. Berikut gambar pretest dan 

postest keterampilan berpikir kreatif: 

 

 
Gambar 6. Soal pretest dan postest pengetahuan menggunakan google form. 

d. Validasi dan Revisi Desain 

Langkah berikutnya adalah melakukan validasi desain. Validasi desain dilakukan validator 

yang kemudian dihitung menggunakan skala likert. 

Tabel 2. Skala Likert [6] 
 

No Persentase (%) Keterangan 

1 0 – 20 Sangat tidak baik 

2 21 - 40 Tidak baik 

3 41 - 60 Ragu-ragu 

4 61 - 80 Baik 

5 81 - 100 Sangat baik 

Setelah dilakukan perhitungan hasil validasi oleh validator di setiap perangkat pembelajaran 

maka diperoleh hasil validasi sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil validasi perangkat 
 

No Perangkat Penelitian Rata-rata (%) 

1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 82 

2 e-LKPD 85 

3 Soal pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif 74 

4 Soal pretest dan postest ranah pengetahuan 80 
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RPP e-LKPD Berpikir Kreatif pengetahuan 

Maka diperoleh grafik seperti berikut ini : 

Gambar 7. Grafik Hasil validasi perangkat dan media pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP ini disusun menggunakan 2 pertemuan. RPP yang sudah dirancang dilakukan validasi 

oleh validator. Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 3. Hasil validasi RPP 
 

Indikator 
Pertemuan 1 

(%) 

Pertemuan 2 

(%) 

Kesesuaian langkah pembelajaran dengan sintaks 

model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

90 90 

Kesesuaian langkah pembelajaran dengan komponen 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik 

70 70 

Menggunakan Bahasa yang mudah dipahami 80 80 

Berdasarkan table diatas maka terdapat nilai yang lebih rendah yaitu kesesuaian Langkah 

pembelajaran dengan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada 

point ini dikarenakan kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan 

fase didalam RPP. Berikut gambarnya : 

Gambar 8. Sebelah kiri kurang sesuai, sebelah kanan perbaikan setelah validasi. 

RPP dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pertemuan yaitu sebagai berkut : 

a. RPP Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1 RPP disusun sesuai model pembelajaran inkuiri terbimbing. Pembelajaran 

dilakukan melalui aplikasi Zoom selama 40 menit untuk penyampaian materi dan dilanjut 

menggunakan Google Classroom selama 40 menit untuk melakukan penugasan. Materi yang 
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diajarkan pada pertemuan 1 ini yaitu faktor konsentrasi yang dapat mempengaruhi arah 

pergeseran kesetimbangan kimia. Hasil validasi dari validator RPP pertemuan 1 didapatkan skor 

82% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

b. RPP Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2 RPP disusun sesuai model pembelajaran inkuiri terbimbing. Pembelajaran 

dilakukan melalui aplikasi Zoom selama 40 menit untuk penyampaian materi dan dilanjut 

menggunakan Google Classroom selama 40 menit untuk melakukan penugasan. Materi yang 

diajarkan pada pertemuan 2 ini yaitu faktor suhu, tekanan dan volume yang dapat 

mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan kimia. Hasil validasi dari validator RPP 

pertemuan 2 didapatkan skor 82% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

5) Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) 

Pada LKPD disusun menggunakan model inkuiri terbimbing dengan memberikan tahapan di 

setiap LKPD nya. Selain itu LKPD disusun untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik. Kesesuaian isi LKPD dengan komponen keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik sesuai dengan Gambar 3 diatas, yaitu sebagai berikut : 

a. Keterampilan berpikir lancar (fluency) pada hipotesis dan data percobaan 

b. Keterampilan berpikir luwes (flexibility) pada rumusan masalah, hipotesis, dan analisis data 
c. Keterampilan orisinal (originality) pada variabel, Langkah percobaan, kesimpulan dan 

aplikasi 

d. Keterampilan elaborasi (elaboration) pada alat, bahan, rumusan masalah kesimpulan dan 

aplikasi. 

e-LKPD dilakukan validasi oleh validator. Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 4. Hasil validasi e-LKPD 
 

Indikator 
e-LKPD 1 

(%) 

e-LKPD 2 

(%) 

e-LKPD 3 

(%) 

Materi relevan dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing 

90 90 90 

Kesesuaian isi e-LKPD dengan sintaks model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

90 90 90 

Kesesuaian e-LKPD dengan komponen keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik 

70 70 70 

Berdasarkan tabel 4 maka terdapat nilai yang terendah yaitu kesesuaian isi e-LKPD dengan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada point ini dikarenakan 

kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan bagian dari e-LKPD, 

pertanyaan dalam e-LKPD yang tidak meyangkut pautkan antara tetapan kesetimbangan (Kc) 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 
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Gambar 9. Sebelah kiri kurang sesuai, sebelah kanan setelah perbaikan validasi 

Selain itu tidak adanya soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada setiap materi faktor- 

faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Perbaikan pada gambar 10 berikut: 

 

 
Gambar 10. Soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

Pada LKPD ini terdiri dari LKPD 1 bagian a dan b, LKPD 2 serta LKPD 3. Berikut hasil 

validasi dan link E-LKPD : 

https://sites.google.com/mhs.unesa.ac.id/hafidhonmf/halaman-muka?authuser=1 

a. e-LKPD 1 

e-LKPD 1 berisikan materi faktor konsentrasi mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan kimia. e-LKPD 1 ini dibagi menjadi e-LKPD 1 bagian A dan B. Yang 

membedakan antara bagian A dan B yaitu terletak pada jawaban yang ada di soal e-LKPD 

1. Pada bagian A soal-soal yang ada sudah dijawab semua namun pada bagian B Sebagian 

soal, ada yang sudah dijawab dan belum dijawab. Pada e-LKPD 1 di desain seperti itu karena 

secara bertahap dapat melatihkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik sesuai dengan 

tahapan inkuiri terbimbing. Hasil validasi dari validator didapatkan skor 85% dengan 

kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

https://sites.google.com/mhs.unesa.ac.id/hafidhonmf/halaman-muka?authuser=1
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b. e-LKPD 2 

LKPD 2 berisikan materi faktor suhu mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan 

kimia. Pada LKPD ini di semua soal belum ada jawabannya, sehingga peserta didik secara 

bertahap dapat melatihkan keterampilan berikir kreatif dan membangun konsep 

pengetahuannya sendiri. Hasil validasi dari validator didapatkan skor 85% dengan kategori 

sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

c. e-LKPD 3 

LKPD 3 berisikan materi factor tekanan dan volume mempengaruhi pergeseran arah 

kesetimbangan kimia. Pada LKPD ini di semua soal belum ada jawabannya, sehingga inilah 

tahapan terakhir dalam LKPD ini peserta didik dapat melatihkan keterampilan berikir kreatif 

dan membangun konsep pengetahuannya sendiri. Hasil validasi dari validator didapatkan 

skor 85% dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

6) Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir Kreatif 

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melatihkan keterampilan berpikir 

reatif peserta didik maka dilakukan pretest dan posttest untuk menguji peningkatan 

keterampilan berpikir peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau 

pembelajaran. 

Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir Kreatif dilakukan validasi oleh validator. 

Berikut sampel hasil validasinya : 

Tabel 5. Hasil validasi pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif 
 

Indikator Persentase (%) 

Kesesuaian soal item dengan indikator pembelajaran 80 

Kesesuaian soal item dengan komponen keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik 

70 

Penggunaan istilah yang tepat dan mudah dipahami 80 

Berdasarkan tabel 5 maka terdapat nilai yang terendah yaitu kesesuaian isi soal item dengan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Rendahnya presentase pada point ini dikarenakan 

kurang sesuainya antara komponen keterampilan berpikir kreatif dengan kisi-kisi jawaban soal 

pretest dan postest keterampilan berpikir kreatif. Selain itu terdapat indikator Kelancaran 

(Fluency) yang seharusnya kunci jawaban dalam kisi-kisinya lebih dari 1 jawaban. Isi 

komentar dan perbaikannya pada gambar 11 : 
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Gambar 11. a.) kurang sesuai, b.) perbaikan sesudah validasi 

Soal pretest dan posttest untuk menguji peningkatan keterampilan berpikir kreatif peserta 

didik mendapatkan skor hasil validasi 74% dengan kategori baik sehingga layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

7) Pretest dan Posttest Pengetahuan 

Selain melatihakn keterampilan berpikir kreatif, pada penelitian ini juga melatihkan 

kemampuan kognitif atau pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Peserta didik diberikan 10 soal ranah pengetahuan yang meyangkut materi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesetimbangan kimia. Pretest dan postest ranah pengetahuan ini mendapatkan 

Skor hasil validasi 80 % dengan kategori sangat baik sehingga layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil validasi menggunakan skala Likert, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 82% 

maka dapat disimpulkan bahwa RPP yang dikembangkan layak digunakan dalam pembalajaran 
secara daring. 

2. Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik (e-LKPD) memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 
85% maka e-LKPD yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 

3. Soal Pretest dan Postest Keterampilan Berpikir Kreatif memiliki nilai indeks dari perhitungan 
yaitu 74 % maka dapat disimpulkan bahwa Pretest dan Postest keterampilan berpikir kreatif 
yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 
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4. Soal Pretest dan Postest ranah Pengetahuan memiliki nilai indeks dari perhitungan yaitu 80% 
maka dapat disimpulkan bahwa Pretest dan Postest ranah pengetahuan yang dikembangkan 
layak digunakan dalam pembelajaran secara daring. 

Saran 

1. Pada penelitian ini dapat melanjutkan uji coba terbatas yaitu tahap 6 dalam metode penelitian 

R&D untuk menguji perangkat dan media pembelajaran. 

2. Kesesuaian komponen berpikir kreatif lebih dipahami lagi. 
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