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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengembangan e-LKPD 

berbasis aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran 

lingkungan untuk kelas X SMA/MA, 2) mengetahui kualitas e-LKPD berbasis 

aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan 

untuk kelas X SMA/MA. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

(Research and Development) yang mengacu pada model 4D modifikasi S. 

Thiagarajan, dkk. Instrumen yang digunakan untuk mengambil data adalah angket 

atau kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) pengembangan e-

LKPD berbasis aktivitas Aesop’s dikembangkan dengan model pengembangan 4D 

yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Model pengembangan ini terdiri dari 

tiga tahap yaitu tahap pendefinisian (define), perancangan (design),  pengembangan 

(develop). 2) hasil analisis penilaian kualitas e-LKPD berbasis aktivitas Aesop’s 

berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan untuk kelas X 

SMA/MA yang dilakukan oleh para ahli, guru biologi dan peer reviewer 

mendapatkan persentase rata-rata sebesar 93.5% dengan kategori kualitas sangat baik 

dan penilaian respon peserta didik mendapatkan persentase penilaian respon peserta 

didik sebesar 87.75% dengan kategori kualitas sangat baik. Dari penilaian kualitas 

tersebut e-LKPD dinyatakan mempunyai kualitas sangat baik dan dapat digunakan 

selama kegiatan pembelajaran. 

 

Kata Kunci : E-LKPD, Aktivitas Aesop’s, Pencemaran Lingkungan 
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ORIENTATED ENVIRONMENTAL IN ENVIRONMENTAL POLLUTION 
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Dwi Jayanti 
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Abstract 

This research aims to: 1) Knowing the Development of e-LKPD based on 

Aesop's Activities Orientated Environment in Environmental Pollution Material for 

Class X Senior High School, 2) Knowing the quality of e-LKPD based on Aesop's 

Activities Orientated Environment in Environmental Pollution Material for Class X 

Senior High School. This research is a Research and Development which refers to the 

modified 4D model of S. Thiagarajan, et al. The instrument used to retrieve data is a 

questionnaire. The data analysis technique used is qualitative descriptive and 

quantitative. Based on the results of the study, it can be seen that: 1) The 

development of e-LKPD based on Aesop’s activity is developed with a 4D 

development model that is adapted to research needs. This development model 

consists of three stages, namely the defining stage (define), design stages (design), 

development stage (develop). 2) The results of an e-LKPD quality assessment 

analysis based on Aesop's activities oriented environment in environmental pollution 

material for class X Senior High School conducted by experts, biological teachers 

and peer reviewers get a percentage of an average of 93.5% with very good quality 

categories and student response assesement get a percentage of 87.75% with very 

good quality categories. According to the quality assessment, e-LKPD is declared to 

have a very good quality and can be used during learning activities. 

 

Keywords: E-LKPD, Aesop’s activity, environmental pollution 
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“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more 

powerful then the one with all facts” 

(Albert Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran merupakan proses korelasi peserta didik dengan 

pengajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai dengan target kurikulum, 

tanpa memperhatikan kondisi peserta didik, tetapi juga terkait dengan unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran (Putra, 2013: 17). 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru di Indonesia pada umumnya masih 

berpusat pada guru. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang masih belum 

memadai dan paradigma pembelajaran yang masih belum selesai dengan 

tindakan yang seharusnya dilakukan yang pada akhirnya berdampak pada 

hasil belajar peserta didik (Sani, 2013; 1). 

Dalam proses pembelajaran kesiapan guru untuk mengenal karakter 

peserta didik dalam pembelajaran merupakan modal utama penyampaian 

bahan ajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran 

(Sagala, 2013: 41). Penguasaan guru terhadap materi pelajaran harus 

diimbangi dengan kemampuan guru untuk mengemas materi pelajaran 

tersebut dengan kreatif, inovatif dan variatif sehingga dapat meningkatkan 
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antusias peserta didik yang berujung pada pencapaian hasil belajar (Agung, 

2015: 1). Dalam penguasaan tersebut guru memerlukan seperangkat materi 

pelajaran yang terususun dengan baik, mengandung rencana yang akan 

menuntun guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan di dalam kelas sehingga guru dituntut untuk mengembangkan 

bahan ajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bahan ajar yang 

dimaksud adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang dapat berupa 

bahan tertulis atau tidak tertulis (Safan dan Ahmadi, 2010: 159). Dalam 

kegiatan pembelajaran biologi dibutuhkan suatu bahan ajar yang sesuai 

dengan hakikat pembelajaran biologi untuk menyampaikan bahan 

pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas dan  efisiensi dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran (Nuryani, 2005: 114). Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran yang tak terlepas dari baha n ajar yang berisi seperangkat materi 

dan substansi pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan untuk 

mengintegrasikan bahan ajar yang sesuai ke dalam rencana pembelajaran 

sehingga penggunaan media pembelajaran dapat mendukung dan 

mengembangkan berbagai interaksi dan kecakapan peserta didik (Masnur, 

2016: 41). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MAN 3 Cilacap 

diketahui bahwa sejauh ini pembelajaran yang dilakukan sebagain besar 
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menggunakan metode ceramah. Penerapan pembelarajan secara daring yang 

merupakan kebijakan sekolah mengikuti anjuran pemerintah terkait 

pembelajaran di masa pandemi ini menjadikan guru memegang kendali penuh 

terhadap proses pembelajaran sehingga peserta didik kurang berperan aktif 

dalam proses pembelajaran atau biasa dikenal dengan istilah Teacher 

Centered Learning. Metode ceramah yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran juga dikombinasikan dengan tanya jawab 

dan pemberian tugas. Dalam kegiatan pembelajaran yamg dilakukan secara 

daring tersebut, guru memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti goggle meet 

dan zoom untuk membantu menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik. Kegiatan tanya jawab yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara daring ini kurang dapat menarik minat 

peserta didik karena peserta didik lebih terbiasa untuk sekedar mendengarkan 

dan mencatat materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

Pembelajaran menggunakan metode ceramah cenderung membuat peserta 

didik bosan, untuk menangani hal tersebut guru juga memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan kegiatan eksperimen dan observasi dengan 

memanfaatkan laboratorium biologi yang disediakan oleh sekolah. 

Laboratorium tersebut digunakan peserta didik untuk melakukan penemuan 

konsep dan pembuktian terkait teori atau hukum-hukum yang ada dalam 

pembelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi kegiatan observasi dan 
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eksperimen tidak hanya dapat dilakukan di dalam laboratorium dengan adanya 

lingkungan sekitar sebagai laboratorium alami juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana dan sumber belajar untuk lebih mendalami materi dan 

membantu peserta didik menemukan konsep serta upaya penyelesaian 

masalah. Sejauh ini guru belum dapat memanfaatkan lingkungan sekitar 

secara optimal untuk membantu proses pembelajaran biologi. Salah satu 

materi biologi yang erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran dengan 

pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sarana dan sumber belajar adalah 

materi perubahan dan pencemaran lingkungan. Pembelajaran materi 

pencemaran lingkungan tingkat SMA ini memiliki kompetensi dasar 

menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan 

atau pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan.   

Selain hal tersebut, ketersediaan bahan ajar pun masih kurang. Bahan 

ajar yang dijadikan sebagai alat untuk mempermudah peserta didik dalam 

memahami serta dapat dijadikan panduan bagi guru untuk menyampaikan 

materi pembelajaran seperti modul, LKPD dan buku paket jumlahnya masih 

terbatas sehingga kurang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

mendukung proses pembelajaran. Sebagian besar bahan ajar yang disediakan 

di perpustakaan berupa buku paket dari berbagai penerbit berbasis kurikulum 

2013 dan KTSP. Penyajian buku paket yang berisi kumpulan teks cenderung 

membuat peserta didik cepat merasa bosan dan malas untuk membacanya. 
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Bahan ajar mandiri seperti LKPD biasa digunakan untuk sekedar memberikan 

penugasan bagi peserta didik setelah penyampaian materi pelajaran selesai. 

LKPD sebagai bahan ajar cetak ini mempunyai beberapa kekurangan seperti 

kualitas gambar yang disajikan didalamnya kurang jelas, cetakan tidak 

berwarna (hitam putih) serta mudah luntur apabila terkena air.  LKPD ini 

sangat bermanfaat bagi guru untuk membantu menyampaikan materi 

pelajaran, pemberian tugas serta sebagai bahan ajar yang dapat digunakan 

pesera didik untuk belajar mandiri selama masa pandemi ini.   

Salah satu cara yang ditempuh untuk mengaktifkan peran peserta didik 

dan memberikan pengalaman belajar yang tidak membosankan kepada peserta 

didik serta mengatasi permasalahan mengenai kekurangaan yang dimiliki oleh 

LKPD sebagai bahan ajar cetak adalah dengan menggembangkan Lembar 

Kerja Peserta Didik Elektronik (e-LKPD). LKPD sendiri merupakan bahan 

ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berupa kertas yang berisi 

tugas-tugas, ringkasaan serta berisi petunjuk-petunjuk dalam kegiatan 

pembelajaran (Prastowo, 2014: 14). Dengan tersedianya lembar 

kegiatan/pengamatan peserta didik akan dapat mengembangkan kemampuan 

dan mendorong peserta didik agar mampu bekerja sendiri (Lismawati, 2010: 

40). Dengan tersedianya lembar kegiatan/pengamatan peserta didik akan dapat 

mengembangkan kemampuan dan mendorong peserta didik agar mampu 

bekerja sendiri (Lismawati, 2010: 40). Berdasarkan penelitian yang telah 
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dilakukan oleh Haqsari (2014) menyatakan bahwa pengembangan LKPD 

sebagai salah satu bahan ajar bagi siswa berdasarkan hasil analisis kelayakan 

e-LKPD tersebut memperoleh penilaian dari ahli media dengan persentase 

85,13% yang masuk ke dalam kategori sangat baik, penilaian dari ahli materi 

dengan persentase 93,82% yang masuk ke dalam kategori sangat baik serta 

tanggapan dari peserta didik sebagai pengguna terhadap e-LKPD dengan 

persentase 79,61% yang masuk ke dalam kategori baik. Tanggapan peserta 

didik ini dilihat dari komentar yang diberikan melalui angket mengenai 

tampilan e-LKPD dan kemampuan e-LKPD untuk meningkatkan minat belajar 

serta meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Dari 

hasil analisis kelayakan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

bahwa e-LKPD ini memperoleh persentase sebesar 86,19% yang masuk ke 

dalam kateogi sangat baik untuk digunakan sebagai bahan ajar bagi peserta 

didik. 

Menurut Akbar (2013: 2) terdapat beberapa masalah pada 

pengembangan media pembelajaran yang menjadi salah satu bentuk perangkat 

yang digunakan di sekolah, yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi masih rendah, media pembelajaran yang tersedia di 

lingkungan sekitar peserta didik belum maksimal, kurang menggunakan 

situasi kehidupan nyata serta belum membentuk suasana pembelajaran yang 

aktif. Tilaar (2012: 634) menjelaskan bahwa lahirnya buku buku berbasis 
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elektronik yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi komunikasi 

dan informasi juga didukung dengan adanya internet  yang menjadikan 

sumber belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan lebih cepat. 

Selain itu e-book mencakup buku yang tersedia secara online, dapat dibaca 

dengan perangkat elektronik, atau dapat diunduh dengan perangkat komputer. 

Dengan mengikuti perkembangan teknologi, perangkat bergerak (mobile) juga 

telah mendukung untuk melakukan pembacaan berbagai format e-book. E-

LKPD merupakan bentuk pengembangan media belajar interaktif dengan 

memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengatasi berbagai permasalahan 

yang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan dari LKPD berbasis cetak. 

Media pembelajaran interaktif yang diaplikasikan dalam pembuatan LKPD 

atau biasa dikenal dengan e-LKPD (LKPD elektronik) ini dapat digunakan 

sebagai bahan ajar pendamping yang berisi gabungan dari teks, suara, gambar, 

animasi dan warna dimana nantinya peserta didik mendapatkan keleluasaan 

dalam mengontrol media tersebut. Media pembelajaran interaktif dapat 

dikembangkan dengan memanfaatkan komputer dan smartphone. Sejauh ini 

guru belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi secara optimal dalam pengembangan bahan ajar khususnya 

LKPD. 

Menurut data statistik dari Statista (2018: 1) bahwa pada bulan 

Desember 2017, Android menguasai 88,37% sistem operasi mobile di 
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Indonesia dan menurut Putra dan Nugroho (2016: 27) mayoritas pengguna 

handphone Android tersebut berasal dari kalangan remaja dengan kisaran 

umur 15-18 tahun. Pesatnya pengguna Android tersebut belum dapat 

dimanfaatkan secara baik dalam dunia pendidian. Hasil observasi yang telah 

dilakukan di MAN 3 Cilacap menunjukkan bahwa handphone Android yang 

dimiliki peserta didik telah dimanfaatkan secara tidak langsung dalam 

pembelajaran, tetapi dalam penggunaannya masih sebatas mencari materi dan 

tugas di internet serta belum diintegrasikan seutuhnya dalam kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan 

teknologi untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi dan 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu salah satunya dengan mengembangkan 

LKPD elektronik yang nantinya dapat diakses di handphone masing-masing 

peserta didik. 

Dalam penyusunan e-LKPD juga harus disesuaikan dengan jenis 

pendekatan pembelajaran yang dirasa sesuai untuk mengatasi permasalahan 

yang ada sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Jenis 

pendekatan pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan yang 

dijumpai di sekolah adalah pendekatan aktivitas Aesop’s berorientasi 

lingkungan. Melalui pendekatan ini dipadukan dengan pemanfaatan 

lingkungan sekitar sebagai sasaran, sumber, dan sarana belajar diharapkan 
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mampu mengoptimalkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran serta 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna (meaningful experience) 

yang akhirnya akan membawa dampak positif terhadap hasil belajar peserta 

didik. Pendekatan aktivitas Aesop’s terdiri atas empat bagian yaitu 

keterampilan berpikir berbasis observasi, logika hipotesis-deduktif, 

kemampuan analisis data, dan inkuiri terbimbing. Pendekatan aktivitas 

Aesop’s yang dikembangkan oleh Rusbult (2002) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang mengkoordinasikan aktivitas dan metode yang terarah 

pada tujuan (Goal–Directed). Pendekatan ini membantu peserta didik 

memperoleh  pengalaman yang bermanfaat (useful experience) dan belajar 

dari pengalaman serta mengingat lebih kuat apa yang telah mereka pelajari. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai 

“Pengembangan e-LKPD berbasis Aktivitas Aesop’s Berorientasi  

Lingkungan dalam Materi Pencemaran Lingkungan untuk Kelas X  

SMA/MA”. Sehingga e-LKPD ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

ajar bagi peserta didik dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

dan meningkatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

di atas, maka dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut: 
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1. Selama kegiatan pembelajaran secara daring dilakukan, peserta didik 

kurang berperan aktif selama proses pembelajaran. Pengkombinasian 

penggunaan metode ceramah dengan tanya jawab yang diharapkan 

mampu digunakan sebagai umpan balik setelah penyampaian materi 

kurang menarik minat peserta didik karena peserta didik lebih terbiasa 

mendengarkan dan mencatat materi pelajaran yang telah disampaikan 

oleh guru. 

2. Bahan ajar berupa Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) yang 

digunakan untuk menuntun peserta didik dalam menggali kemampuan 

berpikir kritis sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu 

permasalahan belum dimanfaatkan dengan baik. LKPD yang digunakan 

oleh peserta didik masih sebatas LKPD cetak yang di dalamnya terdapat 

beberapa kekurangan seperti  seperti kualitas gambar yang disajikan 

didalamnya kurang jelas, cetakan tidak berwarna (hitam putih) serta 

mudah luntur apabila terkena air. 

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk menyusun bahan ajar khususnya LKPD. Dengan 

pengembangan e-LKPD yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja 

melalui perangkat komputer dan perangkat elektronik seperti handphone 

mampu mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran karena secara tidak langsung peserta didik telah terbiasa 

memanfaatkan handphone untuk mencari materi dan mengerjakan tugas. 
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4. Guru belum memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai salah satu sarana 

dan sumber  belajar bagi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan 

dan menumbuhkan sikap peduli dan cinta terhadap lingkungan khususnya 

untuk materi pencemaran lingkungan, serta diperlukan suatu pendekatan 

yang cocok untuk dapat menyampaikan materi dengan lebih baik 

sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

penleliti membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Peserta didik Elektronik (e-LKPD) yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah e-LKPD yang tidak hanya berisi materi, 

evaluasi dan lembar kegiatan/pengamatan peserta didik yang dapat 

dimanfaatkan peserta didik dan guru untuk menggali pengetahuan secara 

lebih mendalam melalui proses pengamatan namun juga terdapat unsur 

audio, video serta gambar berwarna yang dapat menarik minat peserta 

didik untuk membacanya. 

2. Lembar Kerja Peserta didik Elektronik (e-LKPD) yang dikembangkan 

berbasis aktivitas  Aesop’s berorientasi lingkungan dimana dalam proses 

pembelajarannya peserta didik dapat memperoleh pengetahuan baru tidak 

hanya bersumber dari uraian bacaan yang terdapat di dalam LKPD namun 
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juga dari lingkungan sekitar dan menjadikan kegiatan belajar menjadi 

lebih bermakna. 

3. Materi yang dibahas hanya mencakup tentang pencemaran lingkungan. 

Dengan materi ini peserta didik dapat memecahkan masalah pencemaran, 

menumbuhkan kemampuan berfikir peserta didik dan menumbuhkan 

sikap peduli terhadap lingkungan. 

4. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X MAN 3 Cilacap. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan e-LKPD berbasis aktivitas Aesop’s 

berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan untuk 

siswa kelas X SMA/MA? 

2. Bagaimanakah kualitas e-LKPD berbasis aktivitas Aesop’s berorientasi 

lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas X 

SMA/MA? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Mengahasilkan produk pengembangan e-LKPD berbasis aktivitas 

Aesop’s berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan 

untuk siswa kelas X SMA/MA. 

2. Mengetahui kualitas e-LKPD berbasis aktivitas Aesop’s berorientasi 

lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas X 

SMA/MA. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dari hasil pengembangan ini adalah e-

LKPD. Spesifikasi produk yang dikembangkan sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Peserta didik Elektronik (e-LKPD) yang dikembangkan 

menyajikan materi pencemaran lingkungan untuk peserta didik SMA/MA 

kelas X semester 2 dan diharapkan peserta didik dapat mempelajari 

materi tersebut dengan baik. 

2. Materi e-LKPD disajikan dengan menggunakan pendekatan aktivitas 

Aesop’s dengan tersedianya lembar kegiatan/pengataman peserta didik 

untuk membantu peserta didik mengaitkan pengetahuan yang telah di 

dapat dengan kondisi di kehidupan nyata.  

3. E-LKPD ini ditujukan sebagai sumber belajar elektronik peserta didik 

dalam pembelajaran biologi yang dilengkapi dengan unsur audio dan 

video visual. 
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4. E-LKPD dapat diakses oleh handphone dalam mode online melalui link 

html untuk membuka jendela website yang di dalamnya memuat e-LKPD 

materi pencemaran lingkungan yang dikembangkan. 

5. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan software Microsoft Word 

2010, Corel Draw X7 dan Flip PDF Professional 2.4.9.31. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Produk pengembangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber belajar dalam meningkatkan pemahaman, melatih peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran dan melatih kemampuan belajar mandiri 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan. 

2. Bagi Guru 

Produk pengembangan ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dan membimbing peserta didik dalam membangun 

pengetahuan serta pemahaman baru, menambah bahan ajar dapat dijadikan 

acuan selanjutnya untuk lebih menekankan pada pembelajaran berbasis 

aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan. Produk pengembangan ini juga 

dapat memberikan inspirasi untuk pengembangan e-LKPD biologi yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan mengajar khusunya pada materi 

pencemaran lingkungan. 
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3. Bagi Peneliti 

Dapat melatih dalam mengembangkan e-LKPD serta memberikan manfaat 

yang sangat berharga berupa pengalaman baru dalam penelitian ilmiah. 

Serta produk pengembangan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

dapat mengembangkan produk lain. 

4. Bagi Sekolah 

Produk pengembangan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

pustaka sekolah untuk digunakan sebagai referensi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan 

bahan ajar biologi sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah yang 

bersangkutan.  

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar e-LKPD 

biologi berbasis aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan ini adalah: 

1. Asumsi Pengembangan 

a. Peserta didik telah terbiasa mengoperasikan handphone untuk mencari 

materi pelajaran dan mengerjakan tugas. 

b. E-LKPD dapat digunakan sebagai alternatif bagi guru untuk 

menyampaikan materi dalam pembelajaran biologi kepada peserta didik. 



16 
 

c. E-LKPD dengan materi pencemaran lingkungan ini mampu 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

yang ada khususnya terkait dengan materi pencemaran lingkungan. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

a. E-LKPD dapat diakses oleh handphone melalui website yang telah 

disediakan. 

b. E-LKPD yang dihasilkan berbasis aktivitas Aesop’s terbatas pada materi 

pencemaran lingkungan untuk peserta didik kelas X MAN 3 Cilacap. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan produk pembelajaran yang menghasilkan e-LKPD 

berbasis aktivitas Aesop’s berorientasi lingkungan dalam materi 

pencemaran lingkungan untuk kelas X SMA/MA menggunakan model 

pengembangan 4-D yeng terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap pendefinisian 

(define), tahap perancangan (design), tahap pengembangan (develop) dan 

tahap penyebaran (dessiminate). Adapun dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian menjadi tiga 

tahapan yaitu pendefinisian (define), perancangan (design) dan 

pengembangan (develop). 

2. Hasil analisis penilaian kualitas e-LKPD berbasis aktivitas Aesop’s 

berorientasi lingkungan dalam materi pencemaran lingkungan untuk kelas 

X SMA/MA yang dilakukan oleh para ahli, guru biologi dan peer 

reviewer mendapatkan persentase rata-rata sebesar 93.5% dengan 

kategori kualitas sangat baik dan penilaian respon peserta didik 

mendapatkan persentase penilaian sebesar 87.75% dengan kategori 
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kualitas sangat baik. Sehingga berdasarkan penilaian tersebut e-LKPD 

dinyatakan mempunyai kualitas sangat baik 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran 

yang  dapat digunakan untuk perbaikan penelitian pengembangan pada tahap 

lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan produk pembelajaran berbasis elektronik 

seperti e-LKPD dapat dikembangkan oleh guru secara berkelanjutan 

untuk materi biologi yang berbeda karena dalam pemanfaatannya lebih 

praktis dan menunjang peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri 

dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. 

2. Bagi peneliti agar mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan 

pendekatan  pembelajaran yang digunakan untuk merancang produk 

pengembangan sehingga dihasilkan produk yang lebih baik dan tujuan 

pembelajaran yang termuat di dalam produk pengembangan dapat 

tercapai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya,  e-LKPD dapat dikembangkan lebih menarik 

dan lengkap sehingga menghasilkan produk pembelajaran yang kreatif, 

inovatif dan efektif serta dapat meningkatkan minat peserta didik untuk 

belajar. Serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 
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penggunaan produk pengembangan berbasis elektronik tersebut terhadap 

hasil belajar peserta didik. 
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