
Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2021 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 23 Oktober 2021 

 
 

285 

 
ISBN 978-602-0951-35-5 

 

Pengembangan E-LKPD untuk Melatihkan Kemampuan Analisis 

dan Evaluasi Siswa Kelas XI pada Materi Faktor yang 

Mempengaruhi Laju Reaksi 
 

 

Development of E-LKPD for Training Students’ Analysis and 

Evaluation Skills of XI Class on Factors That Affecting Rate of 

Reaction 

 

 

Muhamad Bagus Tri Laksono*,  Dhevira Aptia Firmanda,  Vivi Damayanti,  Dian Novita 

Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, 

Indonesia  

 

*corresponding author: diannovita@unesa.ac.id  

 

 
Abstrak.  Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui kepraktisan, kelayakan dan 

keefektifan perangkat pembelajaran berupa e-LKPD untuk melatihkan kemampuan analisis dan evaluasi siswa 

pada kelas XI materi faktor yang mempengaruhi laju reaksi. E-LKPD tersebut dikembangkan menggunakan 

metode pengembangan Thiagarajan dengan model pengembangan 4D (Define, Design, Develop, Disseminate) 

namun dikembangkan cukup hingga 3D. Pada September 2021 telah dilakukan uji coba terbatas terhadap peserta 

didik yang sudah diberikan materi laju reaksi dengan jumlah 17 peserta didik SMAN 13 Surabaya. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar pretest posttest, lembar validasi-telaah, dan angket respon untuk peserta 

didik. Hasil validasi e-LKPD memperoleh skor validasi isi sebesar 94%, validasi konstruk sebesar 86%, validasi 

terkait penyajian sebesar 96%, validasi terkait kebahasaan sebesar 90% sehingga dapat dikatakan sangat valid . 

Kepraktisan e-LKPD dapat dilaporkan sangat praktis karena persentase rata-rata respon sebesar 92%. E-LKPD 

dilaporkan sangat efektif berdasarkan uji t dengan nilai signifikansi 5% yang didapatkan  hasil didapatkan nilai 

Sig. (2-tailed) 0,00 < 0,05, serta analisis N-gain skor sebesar 0,83 > 0,7.  

Kata-kata kunci: E-lkpd, analisis, evaluasi, laju reaksi 
 

 

Abstract.  The purpose of the research that has been carried out is to determine the practicality, feasibility and 

effectiveness of learning tools in the form of e-LKPD to train students' analytical and evaluation skills in class XI 

material factors that affect reaction rates. E-LKPD was developed using Thiagarajan method with 4D development 

model (Define, Design, Develop, and Disseminate), but this research only developed until 3D. In September 2021, 

a limited trial was carried out on students who had been given the reaction rate material with a total of 17 students 

at SMAN 13 Surabaya. The instruments used were pretest posttest sheets, validation, review sheets, and response 

questionnaires for students. The results of the e-LKPD validation obtained a content validation score of 94%, 

construct validation of 86%, validation related to presentation of 96%, linguistic-related validation of 90% so that 

it can be said to be very valid and feasible. The practicality of e-LKPD can be said to be very practical based on 

the average percentage of responses of 92%. E-LKPD is reported to be very effective based on the t-test with a 

significance value of 5% obtained sig value. (2 Tailed) 0.00 < 0.05, and the analysis of N-gain scores was 0.83 > 

0.7. 

Keywords: E-lkpd, analysis, evalution, reaction rate 
 

 

1. Pendahuluan 

Ilmu kimia adalah termasuk kedalam rumpun IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam [8], yang 

merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan proses ilmiah. Proses ilmiah dapat 

menghasilkan sikap ilmiah dengan cara melakukan percobaan atau penyelidikan lebih lanjut yang 
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dapat menghasilkan suatu pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan. Hasil penelitian 

di berbagai bidang ilmu dapat dikatakan bahwa mata pelajaran IPA (kimia) kurang diminati, karena 

banyak konsep yang abstrak yang harus dipelajari [17]. Permendikbud No. 37 tahun 2018  terdapat 

kompetensi dasar 4.7 yakni berkaitan dengan menyajikan hasil suatu percobaan laju reaksi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi laju reaksi menurut Petrucci yaitu konsentrasi, katalis, luas permukaan, 

dan suhu [13]. 

Pada abad 21 terjadi musibah besar dalam dunia yaitu terjadinya wabah pandemi Covid 19 

(Corona virus disesase) [4] yang hampir terjadi di semua negara, hal itu sangat berdampak besar pada 

sektor pendidikan di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 12/2020 [10] 

menginstruksikan agar pembelajaran pada semua institusi pendidikan dilakukan dengan cara online, 

e-learning [15]. Dampak dari perubahan pembelajaran secara daring (online) mengakibatkan banyak 

guru yang belum siap dengan perangkat pembelajaran daring, selain itu dampak dari e-learning ini 

menyebabkan hampir semua perangkat pembelajaran beralih pada media elektronik, salah satu 

perangkat pembelajaran yang beralih pada media elektronik yaitu LKPD. LKPD pada dunia 

pendidikan saat ini telah menggunakan media elektronik yang dapat diakses melalui komputer, 

laptop, maupun smartphone sehingga menyebabkan LKPD berganti nama menjadi e-LKPD, pada 

hakikatnya e-LKPD merupakan lembaran latihan peserta didik berbasis elektronik dengan 

pengerjaan secara digital[15].  

Salah satu pola tujuan belajar student centered yaitu peserta didik memperoleh keterampilan 

berpikir kritis. menurut Facione [5] keterampilan berpikir krtitis memiliki enam komponen yaitu 

inferensi, interpretasi, analisis, eksplanasi, evaluasi, dan regulasi diri. Dari keenam komponen 

kemampuan berpikir kritis tersebut terdapat analisis dan evaluasi dimana dalam kedua komponen ini 

peserta didik memiliki kemampuan yang rendah dan perlu ditingkatkan, hal ini sesuai hasi Pra-

penelitian Yuny F. I, dkk, Sekitar presentase 15,38% siswa memiliki keterampilan menganalisis 

dalam kriteria sangat lemah dengan kriteria lemah sebanyak 71,79% siswa dan kriteria baik sebesar 

12,82%. Keterampilan menguji fakta/mengevaluasi dalam kriteria sangat lemah sebesar 87,18%, 

kriteria lemah sebesar 10,26% dan kriteria cukup sebesar 2,56% siswa [22].  

Salah satu tujuan pembelajaran inkuiri yaitu melatih peserta didik agar mampu menguasai 

keterampilan intelektual, menurut Arends [1] model pembelajaran inkuiri terdapat 6 fase 

pembelajaran yaitu fase pertama yakni mendapatkan perhatian dan menjelaskan proses inkuiri, fase 

kedua yakni menyajikan permasalahan inkuiri, fase ketiga yakni meminta peserta didik merumuskan 

hipotesis untuk menjelaskan permasalahan, fase keempat mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, fase kelima merumuskan penjelasan dan atau 

kesimpulan, dan Fase keenam yakni merefleksikan permasalahan dan proses berpikir yang 

digunakan selama penyelidikan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan jika model pembelajaran 

inkuiri efektif diaplikasikan untuk pembelajaran. Hal itu diperkuat dengan penelitian Setiawan dan 

Buditjahjanto menyatakan pembelajaran yang dilaksanakan pada SMKN 3 Buduran Sidoarjo bahwa 

siswa aktif dalam proses pembelajaran inkuiri terbimbing [18]. Hasil penelitian yang  terdahulu 

menyatakan apabila hasil belajar siswa meningkat dengan pembelajaran inkuiri terbimbing dalam 

kategori sedang dengan persentase sebesar 39,48 hingga 64,94 [21]. 

Kemampuan analisis merupakan kemampuan untuk menyimpulkan serta mengidentifikasi 

hubungan antar pertanyaan, pernyataan, deskripsi maupun konsep, dengan bentuk berbeda. 

Kemampuan evaluasi merupakan kemampuan untuk dapat melakukan kredibilitas pernyataan atau 

merepresentasi dengan berdasarkan logika yang berkaitan dengan pertanyaan, deskripsi, konsep dan 

pernyataan. Berdasarkan uraian diatas, diharapkan e-LKPD pada materi laju reaksi ini dapat 

melatihkan keterampilan analisis dan evaluasi, sehingga perlu dilakukan penelitian yang berkaitan 

dengan “Pengembangan E-LKPD  untuk Melatihkan Kemampuan Analisis dan Evaluasi Siswa Kelas 

XI pada Materi Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi”. 
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2. Metode 

Jenis penelitian ini yakni Reseach and Development (R&D). Metode (R&D) merupakan metode 

yang menghasilkan suatu produk dengan melakukan uji keefektifan pada produk yang dihasilkan 

[20]. Design penelitian dengan model 4-D (Define, Design, Develop, and Disseminate), akan tetapi 

penelitian yang dilakukan hingga tahap 3-D. 

 
Gambar 1. Model Pengembangan (Develop) 4-D 

Model pengembangan 3-D yang terdiri dari tiga tahap yang pertama yaitu tahap pendefinisian 

(define), tahap perancangan (design)  dan tahap pengembangan (develop).  Pada tahap pendefinisian 

dilakukan studi analisis awal, peserta didik, konsep, dan merancang spesifikasi tujuan. Pada tahap 

ini dilakukan untuk menentukan penyelesaoan permasalahan yang dihadapi dan mengkaji hal-hal 

mengenai karakteristik konsep materi dan peserta didik melalui e-LKPD. Pada tahap perancangan 

dilakukan penyusunan tes, pemilihan media dan format, serta membuat rancangan awal desain e-

LKPD. Pada tahap ini kebutuhan peserta didik dibuat berdasarkan pretest dan posttest agar dapat 

menyusun karakteristik materi dalam e-LKPD yang layak untuk melatihkan kemampuan analisis dan 

evaluasi. Tahap pengembangan terdiri dari validasi ahli dan uji produk. Media akan dilakukan proses 

validasi oleh dua dosen ahli dan 1 guru bidang kimia. Kemudian dilakukan uji coba pada peserta 

didik kelas XI SMA menggunakan media e-LKPD yang telah dihasilkan. 

Pelaksanaan penelitian ini pada September 2021 di SMAN 13 Surabaya dengan subjek 

penelitian yaitu 17 peserta didik yang telah mendapatkan materi kimia berkaitan tentang faktor laju 

reaksi. Hasil data dari penelitian ini yakni data kuantitatif berdasarkan dari hasil validasi, kepraktisan, 

dan keefektifan. Dengan instrumen penelitian yang dilakukan disesuaikan dengan variabel yang 

sesuai, sehingga instrumen penelitian ini meliputi lembar pretest posttest keterampilan analisis dan 

evaluasi, lembar validasi, lembar telaah, serta angket respon untuk peserta didik. 

Pengkajian e-LKPD dilakukan agar memperoleh penilaian kualitatif terkait 
kritik dan saran dari dosen Jurusan Kimia, FMIPA, Unesa sebagai acuan untuk penyempurnaan e-

LKPD. Validasi e-LKPD terkait dengan validitas isi dan konstruk dilakukan oleh satu guru kimia 

dari SMAN 13 Surabaya dan dua dosen Jurusan Kimia, FMIPA, Unesa. Kepraktisan e-LKPD 
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didapatkan melalui angket respon yang diisi oleh peserta didik dalam dua cara yaitu secara terbuka 

dan tertutup. Keefektifan e-LKPD dilihat hasil pretest dan posttest keterampilan analisis dan 

evaluasi. 

Data hasil validasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa persentase 

yang didapatkan berdasarkan perhitungan kriteria skor penilaian. Perhitungan ini didasarkan pada 

skala Likert. 
Tabel 1. Skala Likert 

Nilai Kategori 

1 Sangat tidak baik 

2 Kurang baik 

3 Cukup baik 

4 Baik 

5 Sangat baik 

[16] 

Persentase yang diperoleh merupakan perbandingan dari jumlah skor pengumpulan data 

validator dan skor maksimum. Persentase dapat diperoleh dengan rumus: 

Skor total = 
jumah skor hasil

skor kriteria
 x100% 

Skor kriteria adalah hasil kali skor paling tinggi, jumlah responden dan jumlah pertanyaan. 

Berdasarkan hasil validasi ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kelayakan e-LKPD dari 

segi validitas, dengan persentase yang didapatkan diinterpretasikan dalam penilaian berdasarkan 

Tabel 2.  

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor Validitas 

Presentase (%) Kriteria  

0 - 20 Sangat tidak valid 

21 - 40 Kurang valid 

41 - 60 Cukup valid 

61 - 80 valid 

81 - 100 Sangat valid 

[16] 

Menurut penilaian dari persentase kriteria diatas, e-LKPD dinyatakan layak dnegan kriteria 

kelayakan isi mencangkup: (1) kelayakan isi materi, (2) keakuratan materi dalam e-LKPD, (3) 

kemutakhiran soal dan materi dalam e-LKPD, (4) kesesuaian e-LKPD dengan dimensi keterampilan 

ayang dilatihkan (analisis dan evaluasi). Kriteria kelayakan kelayakan konstruk meliputi; (1) 

karakteristik perangkat e-LKPD, (2) Karakteristik keterampilan dalam e-LKPD, (3) Komponen 

penyajian dan grafik, (4) komponen kebahasaan. Jika didapatkan persentase hasil penelitian sebesar 

≥ 81% maka e-LKPD yang dikembangkan memliki kriteria sangat valid. 

  Penilaian kepraktisan e-LKPD diperoleh melalui angket respon dari peserta didik yang telah 

dianalisi dengan berkaitan tentang kemudahan penggunaan e-LKPD. Persentase data angket respon 

peserta didik dianalisis berdasarkan skala Guttman. Pengukuran dengan Skala Guttman dilakukan 

agar mendapatkan jawaban yang tegas dengan pernyataan “ya” atau “tidak.” Skor  1 berarti “ya” dan 

skor “2” berarti tidak [19]. Dibawah ini terdapat  tabel 3. skala Guttman. 

  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2021 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 23 Oktober 2021 

 
 

289 

 
ISBN 978-602-0951-35-5 

 

Tabel 3. Skala Guttman 

Penilaian  Nilai Skala 

Ya  1 

Tidak  0 

[19] 

Hasil angket respon yang didapatkan dari peserta didik selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif yakni berupa persentase dari data Skala Guttman yang diperoleh dengan rumus: 

Skor total = 
jumah skor hasil

jumlah skor kriteria
 x100% 

Persentase yang diperoleh, selanjutnya diinterpretasikan dalam lima kriteria respon, sesuai dengan 

tabel berikut. 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi Skor Respon 

Presentase (%) Kriteria 

0 - 20 Sangat tidak praktis 

21 - 40 Kurang praktis 

41 - 60 Cukup praktis 

61 - 80 Praktis 

81 - 100 Sangat praktis 

[16] 

Jika didapatkan persentase hasil penelitian sebesar ≥ 81% maka e-LKPD yang dikembangkan 

memliki kriteria sangat praktis. Penilaian keefektifan e-LKPD diperoleh dari lembar tes pretes-

posttes. Kemampuan awal pada peserta didik dapat diketahui dengan lembar tes awal yakni pretest 

dan kemampuan akhir dari pemahaman peserta didik dapat diketahui dengan lembar tes akhir yakni 

posttest. Lembar tes yang digunakan memuat ranah pengetahuan dengan bentuk soal pilihan ganda, 

dan lembar tes ranah keterampilan yang berbentuk uraian. Data hasil tes peserta didik dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif menggunakan N-gain skor dengan kalkulasi berikut:  

(𝑔) =
[%(𝑆𝑓) −  %[𝑆𝑖]

[100% −  %(𝑆𝑖)]
 

Keterangan: 

(g) : peningkatan hasil belajar 

(Si) : mean nilai pretes 

(Sf) : mean nilai posttes  

Hasil perhitungan skor (g) diinterpretasikan dalam rentang nilai sesuai kategori. 

 
Tabel 5. Kriteria Interpretasi Skor n-Gain 

Rentang Nilai Kriteria 

G ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ G < 0,7 Sedang 

G < 0,3 Rendah 
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Berdasarkan kriteria tersebut, e-LKPD dinyatakan efektif apabila didapatkan peningkatan nilai 

N-gain skor ≥ 0,7 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui validitas, kepraktisan, dan  keefektifan e-

LKPD untuk melatihkan kemampuan analisis dan evaluasi. e-LKPD yang merupakan lembar kerja 

yang diperuntukkan untuk peserta didik berbasis elektronik yang dapat dikerjakan secara sistematis 

serta digital [15].  

Tahap pendahuluan  

Pada tahap pendahuluan dilakukan wawancara kepada guru mata pelajaran kimia di SMAN 13 

Surabaya, dan dihasilkan bahwasannya pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi 

ini hanya menggunakan perangkat pembelajaran biasa, seperti pembelajaran non daring. 

Tahap desain 

 Pada tahap desain peneliti melakukan penyusunan materi yang disesuaikan dengan kompetensi 

dasar, yaitu 3.6 dan 4.7 [12]. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi menurut 

Petrucci yaitu konsentrasi, katalis luas permukaan, dan suhu [13]. Tahap ini dilakukan pemilihan 

aplikasi liveworksheet untuk pembuatan e-LKPD karena mudah diakses, serta gratis. 

Pada aplikasi liveworksheet ini dapat dapat diakses melalui link 

https://www.liveworksheets.com/. Guru dan murid dapat mengakses secara online, sebelum 

menggunakan aplikasi tersebut guru melakukan registrasi terlebih dahulu. Regitrasi dapat 

menggunakan email google yang biasa digunakan, setelah berhasil membuat akun, guru dapat 

membuat e-LKPD dengan aplikasi liveworksheet dengan mengupload file berformat PDF yang 

nantinya jika e-LKPD sudah jadi dapat membagikan link e-LKPD kepada siswa tersebut [11]. 

E-LKPD berbasis liveworksheet yang dikembangkan mempunyai berbagai kelebihan, 

diantaranya dapat diakses secara online, mudah digunakan, serta memiliki banyak fitur menarik. 

Guru dapat memuat materi yang akan digunakan, dapat menambahkan link video pembelajaran yang 

dapat langsung diakses oleh peserta didik tanpa harus membuka aplikasi lain selain itu terdapat 

berbagai jenis soal diantaranya soal uraian dan soal pilihan ganda. Jawaban yang telah diisikan oleh 

peserta didik pada e-LKPD akan otomatis dikirimkan kepada akun dan email guru yang selanjutnya 

dapat dikoreksi secara manual maupun otomatis. Pada saat pengerjaan e-LKPD peserta didik dapat 

men-scroll kebawah untuk melihat isi dan komponen e-LKPD sehingga lebih praktis penggunaannya 

[11].  

https://www.liveworksheets.com/
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Gambar 2. Aplikasi Liveworksheet 

Tahap selanjutnya yaitu pemilihan warna desain e-LKPD yaitu biru dan kuning, dimana warna 

biru dapat diimplementasikan dengan kepercayaan tinggi dan kecerdasan dengan berdasarkan logika 

dan bersikap kooperatif serta memiliki integritas. Warna kuning berarti rasa bahagia, semangat dan 

ceria [9]. Diharapkan siswa pada saat pengerjaan e-LKPD ini dapat meningkatkan kecerdasan, 

kepercayaan dan intergritas dengan rasa semangat yang tinggi. Tahap pembuatan design e-LKPD 

menggunakan word yang nantinya dapat diubah format filenya kedalam bentuk PDF, berikut gambar 

sampul e-LKPD. 

 

Gambar 3. Design E-LKPD 

 Design sampul terdapat logo Tut Wuri Handayani, logo Unesa judul LKPD keempat faktor yang 

mempengaruhi laju reaksi, nama, kelas, nomor absen, asal sekolah, kelas XI semester ganjil serta 

logo. Beberapa gambar dan logo tersebut dapat terlihat jelas dalam aplikasi liveworksheet. 
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Gambar 4. Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran 

 Pada gambar 4. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dengan pojok kiri atas terdapat 

judul e-LKPD. Hal ini bertujuan untuk membedakan keempat faktor tersebut. Kompetensi dasar 

(KD) berbentuk tabel dengan tujuan agar memudahkan peserta didik untuk mengetahui kompetensi 

dasar (KD) yang akan diharapkan, dan terdapat tujuan pembelajaran. 

 

Gambar 5. Materi Pembelajaran dan Apersepsi 

Pada Gambar 5. Materi pembelajaran dan apersepsi terdapat materi pembelajaran yang 

dituliskan secara sederhana. Materi dirancang dengan mencakup mengenai faktor laju reaksi. 

Terdapat fase 1 dalam tahapan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri serta 

apersepsi terdapat gambar tentang teori tumbukan, didalam apersepsi ini terdapat pertanyaan 

berkaitan pemahaman yang sudah diajarkan oleh guru yang berkaitan dengan tori tumbukan efektif. 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2021 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 23 Oktober 2021 

 
 

293 

 
ISBN 978-602-0951-35-5 

 

 

Gambar 6. Fenomena, Video Praktikum, dan Rumusan Masalah 

Pada gambar 6. fenomena, video praktikum, dan rumusan masalah, terdapat fenomena yang 

berkaitan dengan praktikum tentang pengaruh faktor-faktor laju reaksi yang dapat dilihat peserta 

didik tanpa harus membuka link video youtube serta fase 2 dalam pembelajaran inkuiri yaitu 

menyajikan fenomena. Terdapat juga pertanyaan berkaitan dengan fenomena dan video praktikum 

tersebut yaitu tentang rumusan masalah yang termasuk komponen analisis unsur. 

 

Gambar 7. Hipotesis, variabel, alat dan bahan 

Pada gambar 7. Hipotesis, variabel, alat dan bahan terdapat pertanyaan berkaitan dengan 

hipotesis (jawaban sementara). Tahapan tersebut termasuk kedalam komponen analisis hubungan. 

Fase 3 pembelajaran inkuiri yaitu meminta siswa untuk merumuskan hipotesis dan menjelaskan 

masalah, terdapat pertanyaan identifikasi variabel, yaitu variabel respon, manipulasi, dan kontrol.  

Peserta didik dapat menentukan variabel tersebut sesuai dengan fenomena dan video percobaan, serta 

terdapat tabel alat bahan yang sesuai sesuai dengan video percobaan tersebut. 
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Gambar 8. Prosedur percobaan dan hasil pengamatan 

Pada Gambar 8. Prosedur percobaan dan hasil pengamatan terdapat langkah-langkah yang 

percobaan sesuai fenomena dan video. Tahapan ini termasuk kedalam komponen analisis prinsip-

prinsip organisasi. Hasil pengamatan yang termasuk kedalam analisis hubungan serta fase 4 yaitu 

mendorong siswa mengumpulkan data untuk menjelaskan masalah. 

  

Gambar 9. Tabel hasil pengamatan dan analisis 

Pada Gambar 9. Tabel hasil pengamatan dan analisis terdapat tabel hasil pengamatan dan 

pertanyaan yang menuntut siswa harus membuat grafik yang berdasarkan pada tabel hasil pengamtan 

tersebut, dimana grafik dan hasil pengamatan dikirimkan pada link yang telah disediakan dengan 

me-klik kolom link maka akan langsung membuka google form. Terdapat catatan dimana peserta 

didik tidak boleh mendownload file dari google yang berkaitan dengan tabel dan grafik sehingga 

peserta didik dituntut untuk mengerjakan dengan tulis tangan maupun berformat file pdf. Jika tulisan 

tangan maka dapat dikirimkan dengan format file JPEG atau PNG. Terdapat sub analisis yang berisi 
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tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan analisis fenomena dan percobaan. Pada tahap ini 

termasuk kedalam komponen analisis hubungan. 

 

Gambar 10. Google Form untuk Pengumpulan Tabel Dan Grafik 

Pada Gambar 10. Merupakan gambaran dari google form untuk pengumpulan tabel dan grafik 

yang dikerjakan oleh peserta didik. Tabel dan grafik yang dikumpulkan haruslah dalam format JPEG 

atau PDF agar bisa terbaca dengan jelas. 

 

Gambar 11. Kesimpulan 

Pada Gambar 11. Tahap selanjutnya adalah perumusan kesimpulan. Kesimpulan terdapat 

pertanyaan yang digunakan untuk peserta didik melatih menyimpulkan tentang percobaan dan video 

yang berkaitan dengan fenomena laju reaksi. Tahap ini termasuk dalam komponen analisis prinsip-

prinsip organisasi. 



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2021 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 23 Oktober 2021 

 
 

296 

 
ISBN 978-602-0951-35-5 

 

 

Gambar 12. Aplikasi dan evaluasi 

Pada Gambar 12. Tahap terakhir adalah pengaplikasian dan evaluasi. Pada tahap ini terdapat 

pertanyaan berupa fenomena yang terdapat dikehidupan sehari-hari mengenai faktor laju reaksi. 

Tahap ini termasuk dalam komponen analisis hubungan. Terdapat juga soal evaluasi dengan 

komponen menurut Facione (2011) yakni memutuskan kredibilitas informasi, dilengkapi dengan 

gambar untuk memudahkan peserta didik untuk mengaitkan fenomena sehari-hari yang sesuai 

dengan fenomena laju reaksi. 

 

Gambar 13. Finish 

Pada gambar 13. Gambaran dari tombol Finish. Peserta didik dapat langsung mengumpulkan 

hasil pekerjaan e-LKPD dengan me-klik kolom finish. Hasil pekerjaan e-LKPD peserta didik 

langsung masuk kedalam email Bapak/Ibu guru pengajar. 
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Gambar 14. Hasil pekerjaan E-LKPD Peserta Didik 

Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan dilaksanakan proses validasi  isi dan konstruk yaitu dilakukan oleh satu 

guru SMAN 13 Surabaya dan dua dosen kimia FMIPA Unesa, dengan kriteria validasi isi yaitu (1) 

kelayakan isi cakupan materi, (2) keakuratan materi dalam e-LKPD, (3) kemutakhiran soal dan 

materi dalam e-LKPD, (4) kesesuaian e-LKPD dengan dimensi keterampilan yang dilatihkan 

(analisis dan evaluasi). Kriteria kelayakan validasi konstruk meliputi; (1) karakteristik perangkat e-

LKPD, (2) Karakteristik keterampilan dalam e-LKPD, (3) Komponen penyajian dan grafik, (4) 

komponen kebahasaan. Proses validasi menggunakan instrumen validasi dan didapatkan hasil 

validasi sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Validasi 

Komponen Persentase (%) Kriteria 

Isi 94 Sangat valid 

Konstruk 86 Sangat valid 

Penyajian 96 Sangat valid 

Kebahasaan 90 Sangat valid 

 

Dari data rekapitulasi hasil validasi, didapatkan hasil kelayakan isi dengan kriteria sangat valid 

sebesar 94% yang mengindikasikan berarti cakupan kelayakan isi yang dimuat dalam e-LKPD sesuai 

dengan Kompetensi Dasar (KD) laju reaksi dan dimensi keterampilan analisis dan evaluasi. 

Kelayakan isi e-LKPD mencakupi 4 hal, yaitu; (1) kelayakan isi cakupan materi, (2) keakuratan 

materi dalam e-LKPD, (3) kemutakhiran soal dan materi dalam e-LKPD, (4) kesesuaian e-LKPD 

dengan dimensi keterampilan ayang dilatihkan (analisis dan evaluasi) [3].  

Pada validitas konstruk bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara substansi yang 

teradministrasi di dalam e-LKPD dengan indikator keterampilan analisis dan evaluasi. Pada tabel 

rekapitulasi hasil valdasi, didapatkan hasil kelayakan konstruk e-LKPD dengan kriteria sangat valid 

persentasenya 86%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam e-LKPD telah memuat cakupan 

ketrampilan analisis yaitu analisis hubungan, analisis unsur, dan analisis prinsip organisasi serta 

dapat digunakan untuk melatihkan keterampilan evaluasi.  
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Validitas penyajian e-LKPD yang telah dikembangkan memperoleh persentase sebesar 96% 

dengan kriteria sangat valid. Hal ini menyatakan bahwa e-LKPD yang dihasilkan runtut, sitematis, 

serta interaktif sebagai media pembelajaran. Pada validitas penyajian e-LKPD mencakup 4 faktor, 

yakni; (1) pendukung penyajian materi, (2) teknik penyajian, (3) kelengkapan penyajian, (4) 

penyajian pembelajaran.  

Validitas kebahasaan e-LKPD dengan kriteria sangat valid memperoleh persentase sebesar 90% 

sehingga dapat dinyatakan struktur kebahasaan pada e-LKPD sangat baik digunakan oleh peserta 

didik sebagai perangkat pembelajaran karena bahasa merupakan kunci penting didalam mata 

pelajaran kimia yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik untuk memahami 

pembelajaran pada materi kimia. Kriteria kebahasaan dalam e-LKPD yang dikembangkan 

mencakupi; (1) kesesuaian dengan perkembangan, (2) kemampuan motivasi, (3) koherensi dan 

keruntutan bahasa, dan (4) keterbacaan. 

Tahap selanjutnya yaitu uji coba penggunaan e-LKPD yang dilakukan oleh 17 peserta didik 

yang telah menerima mata pelajaran kimia dengan materi faktor laju reaksi di SMAN 13 Surabaya. 

Hasil uji coba ini berupa angket kepraktisan yang berkaitan dengan repson peserta didik serta 

pengamatan aktivitas peserta didik melalui google meet yang dilakukan oleh dua mahasiswa. Angket 

respon ini berkaitan dengan (1) mengetahui kejelasan materi dan kaitannya dengan peningkatan 

pemahaman siswa (isi), (2) Mengetahui ketertarikan siswa terhadap e-LKPD (penyajian), (3) 

Mengetahui kejelasan bahasa yang digunakan dalam e-LKPD (bahasa), (4) Mengidentifikasi tingkat 

kemudahan dalam menggunakan e-LKPD (kegrafikan) Rekapitulasi respon siswa rata-rata sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Hasil Angket Respon 

Komponen Presentase (%) Kriteria 

Isi 93 Sangat praktis 

Penyajian  93 Sangat praktis 

Bahasa  94 Sangat praktis 

Grafik  88 Sangat praktis 

 

Dari data tabel rekapitulasi hasil angket respon, didapatkan hasil kepraktisan e-LKPD dengan 

rata-rata keseleruhan sebesar 92% dengan masing masing komponen persentasenya ≥ 81%. Hal ini 

menunjukkan bahwa e-LKPD yang dikembangkan sangat praktis. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap uji keefektifan, pada tahap ini menggunakan instrumen lembar 

pretes dan posttes yang terdiri dari tes koginitif dan tes keterampilan. Pada tes koginitif soal 

berbentuk pilahan ganda dengan 5 opsi jawaban serta jumlah soal yaitiu 12 soal (menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5)) berkaitan dengan materi faktor laju reaksi. Pada tes keterampilan terdapat 7 soal 

(menganalisis (C4), mengevaluasi (C5)) berkaitan dengan keterampilan analisis dan evaluasi dengan 

bentuk soal yaitu uraian [2]. 

Tabel 8. Uji Normalitas 

  
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

PRE-test 0,975 17 0,896 

POS-test 0,965 17 0,718 
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Uji Normalitas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 26. Menurut 

data tabel 8. Uji normalitas diketahui bahwa sig. untuk pretes yaitu 0,896 dan untuk posttes yaitu 

0,608. Berdasarkan data tersebut nilai pretes dan posttes terdistibusi normal dilihat dari hasil uji 

Shapiro-Wilk, didapatkan nilai sig. > 0,05 [7]. Dari hasil uji normalitas selanjutnya dilakukan uji-t. 

Uji-t bertujuan agar mengetahui adanya perbedaan signifikan antara pretes dan posttes. 

Tabel 9. Hasil Uji t  

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

PRE - POS -42,77412 18,08620 4,38655 -52,07318 -33,47505 -9,751 16 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 9. uji t, didapatkan Sig. (2-tailed) < 0,05,  hal ini menandakan terdapat 

perbedaan signifikan antara hasil pretest dan posttest. Kesimpulan yang didapatkan yakni Ha dapat 

diterima dan Ho ditolak. Karena Ho menyatakan tidak ada perubahan/perbedaan terkait pretest-

posttest yang signifikan. Sedangkan Ha menyatakan terdapat perubahan/perbedaan terkait pretest-

posttest dengan signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji t, e-LKPD yang dikembangkan dikatakan 

sangat efektif dalam melatihkan kemampuan analsisis dan evaluasi [6]. 

Tabel 10.  N-Gain Skor 

Pretest (%) Posttest (%) N-gain Kriteria 

48,52 91,29 0,83 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 10. Peroleham N-Gain skor intuk hasil analisis pretest dan posttest. Hasil 

menujukkan kriteria tinggi  dengan skor 0,83 artinya n-gain skor ≥ 0,7 berdasar tersebut maka 
e-LKPD yang dihasilkan dari proses pengembangan efektif digunakan untuk melatihkan kemampuan 

berpikir analisis dan evaluasi peserta didik. 

 

4. Kesimpulan 

E-LKPD yang dikembangkan menggunakan model 3D (Define, Design, Develop) dinyatakan 

sangat valid karena skor validitas sebesar 94% untuk validasi isi, 86% untuk validasi konstruk, 96% 

untuk validasi penyajian, dan 90% untuk validasi kebahasaan. E-LKPD dinyatakan sangat praktis, 

karena skor respon peserta didik, sebesar 92%. E-LKPD dikatakan efektif karena hasil uji t 

didapatkan nilai Sig. (2-tailed) 0,00 < 0,05 dan N-gain skor 0,83. Oleh karena itu e-LKPD yang 

dihasilkan dapat dijadikan perangkat maupun media pembelajaran untuk melatihkan kemampuan 

analsis dan evaluasi dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada peserta didik. 
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