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 Abstract. This research aimed to develop teaching materials in the form of LKPD 
contains Character Education with scientific approach on fungi material for tenth MIA grade 
student of senior high school, to know the feasibility of LKPD, and to know the response of 
students and teachers to LKPD. Type of this research is developmental research using ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model. LKPD is validated by 
material and media experts. The subject of small group trial with respondents amounts 12 
students of tenth MIA grade and responses of biology teacher of SMA Negeri 5 Jambi City. 
Type of data obtained in this research is quantitative and qualitative data. This research produces 
LKPD that can be used by students as alternative teaching materials, so it will facilitate students 
in understanding the concept of learning materials. Based on the research results obtained the 
final assessment score of LKPD material validation by material experts with a score of 60 in very 
good category. Final assessment score of LKPD media validation by media experts with a score 
of 75 in very good category. Students responses in small group trials obtained an average score 
of 3,47 in good category. Teacher response obtained an average score of 3,42 in good enough 
category. Based on the results of research, it was concluded that developed LKPD is feasible to 
use in biology learning for tenth MIA grade student of senior high school. 
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PENDAHULUAN 

 Pembelajaran merupakan interaksi 
sistematis antara peserta didik dan guru yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran pada 
suatu lingkungan belajar. Dalam kegiatan 
pembelajaran siswa dapat memahami materi 
berdasarkan pengalaman sendiri maupun 
melalui sumber-sumber belajar. Salah satu 
sumber belajar yang dapat digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran adalah lembar 
kegiatan peserta didik (LKPD). 
 Berdasarkan hasil wawancara guru 
biologi di SMA Negeri 5 Kota Jambi, 
diperoleh informasi bahwa sekolah tersebut 
menerapkan kurikulum 2013, namun dalam 
kegiatan pembelajaran belum terlaksana 
dengan baik. Pembelajaran biologi 
cenderung berpusat pada guru, sehingga 
siswa belum terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Siswa juga masih kekurangan 
sumber belajar. Selain itu, tuntutan 
tersampaikannya materi pembelajaran 
dengan waktu yang terbatas menyebabkan 
tidak efektifnya pembelajaran. Hal tersebut 
menyebabkan siswa mengalami kesulitan 
memahami konsep materi yang diajarkan. 
 Materi jamur merupakan salah satu 
materi yang sulit dipahami siswa. Dalam 
kegiatan pembelajaran untuk memahami 
materi jamur perlu dilakukan kegiatan 
berdasarkan pendekatan ilmiah. Sesuai 
dengan kompetensi dan tujuan 
pembelajaran, siswa diharapkan mampu 
memahami materi jamur secara keseluruhan. 
Belum adanya sumber belajar mandiri dan 
terbatasnya waktu belajar disekolah 
menyulitkan guru dalam menjelaskan materi 
dan membuat siswa kesulitan memahami 
konsep materi yang diajarkan. 
 Pengembangan bahan ajar dalam 
bentuk LKPD perlu dilakukan. LKPD yang 
dikembangkan peneliti adalah LKPD yang 
memuat nilai-nilai pendidikan karakter. 
Menurut Sulistyowati (2014:180) 

pendidikan karakter merupakan langkah 
dalam mengatasi masalah budaya dan 
karakter bangsa. Nilai-nilai pembelajaran 
IPA yaitu rasa ingin tahu, kerja keras, jujur, 
disiplin, demokratis, mandiri, menghargai 
prestasi, semangat kebangsaan, kreatif, logis 
dan peduli lingkungan.  
 Pendekatan yang dapat membentuk 
karakter siswa yaitu pendekatan saintifik. 
Menurut Kurinasih (2014:33) pembelajaran 
dengan metode saintifik memiliki 
karakteristik berpusat pada siswa, 
melibatkan keterampilan proses sains dalam 
mengkontruksi konsep, hukum dan prinsip, 
dapat mengembangkan karakter siswa serta 
melibatkan proses kognitif yang potensial 
dalam merangsang perkembangan 
intelektual siswa, khususnya keterampilan 
berpikir tinggi siswa.  
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian pengembangan  ini  
menggunakan model pengembangan 
prosedural. Menurut Setyosari (2013:230) 
model prosedural adalah model deskriptif 
yang menggambarkan alur atau langkah-
langkah prosedural yang harus diikuti untuk 
menghasilkan produk tertentu. Adapun 
model penelitian yang digunakan yaitu 
model prosedural ADDIE. Mulyatiningsih 
(2012:199-200) menyatakan bahwa menurut 
langkah-langkah pengembangan produk, 
model penelitian dan pengembangan ini 
lebih rasional dan lebih lengkap. 
 Data penelitian berupa data 
kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya data 
tersebut dilakukan analisis data. Adapun 
analisis data yang dilakukan yaitu 
menggunakan analisis perhitungan jumlah 
skor kriterium (N) menurut Widoyoko 
(2014:115) untuk data validasi media dan 
validasi materi sebagai berikut:  
 
Skor minimum = skala nilai terendah x 
jumlah item soal x jumlah responden 
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Skor maksimum = skala nilai tertinggi x 
jumlah item soal x jumlah responden 
Kategori kriteria = 4 
 
Rentang nilai  =                        
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil penelitian pengembangan 
berupa LKPD bermuatan pendidikan 
karakter dengan pendekatan saintifik pada 
materi jamur untuk siswa SMA kelas X 
MIA. Produk LKPD melalui serangkaian 
tahapan ADDIE. Produk dikembangkan dan 
divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 
Setelah layak produk diujicobakan kepada 
siswa SMA Negeri 5 Kota Jambi.  Tujuan 
ujicoba produk yaitu mengetahui respon 
siswa terhadap produk yang dikembangkan. 
berikut hasil penelitian produk LKPD: 
1. Hasil Validasi Materi  
 Validasi materi pertama LKPD 
diperoleh skor 47 termasuk kategori “baik” 
karena berada pada rentang 45,02-58,52. 
Masih terdapat saran perbaikan dalam hal 
kesesuaian materi dengan tujuan 
pembelajaran, kebenaran substansi materi 
pembelajaran, dan kesesuaian penulisan 
dengan kaidah bahasa Indonesia. Validator 
menyarankan menambahkan rincian macam-
macam spora aseksual jamur. selanjutnya 
dilakukan revisi berdasarkan saran validator. 
 Validasi kedua materi LKPD 
memperoleh skor 60 termasuk kategori 
“sangat baik” karena berada pada rentang 
58,53-72,03. Validator menyatakan LKPD 
bermuatan karakter yang dikembangkan 
layak diujicobakan.  
 
2. Hasil Validasi Media 
 Penilaian LKPD oleh Validator 
media dilakukan sebanyak empat kali. 
Validasi pertama LKPD diperoleh skor 49 
termasuk kategori “tidak baik” karena 
berada pada rentang 35,01-50,01. Terdapat 

saran perbaikan pada desain cover LKPD, 
kesesuaian penggunaan bahasa, penulisan 
istilah asing serta kesesuaian gambar-
gambar pada LKPD. Kesesuaian gambar 
berupa ukuran gambar, variasi gambar dan 
kejelasan gambar. Selain itu perlu perbaikan 
teks agar sesuai dengan background. 
 Validasi kedua LKPD memperoleh 
skor 55 termasuk kategori “baik” karena 
berada pada rentang 50,02-65,02. Terdapat 
saran perbaikan oleh validator berupa revisi 
gambar yang lebih jelas, pemisahan 
penulisan alat dan bahan. Selain itu di 
sarankan untuk dilakukan penambahan 
gambar untuk alat dan bahan praktikum. 
 Validasi ketiga memeperoleh skor 62 
termasuk kategori “baik”. Terdapat saran 
perbaikan pada kata pengantar dan 
menambahkan gambar jamur pada materi 
peranan jamur. Setelah revisi dilakukan 
validasi keempat. Validasi empat media 
diperoleh skor 75 termasuk kategori “sangat 
baik” karena berada pada rentang 65,03-
80,03. Validator menyatakan LKPD yang 
dikembangkan layak dan dapat diujicobakan 
ke sekolah. 
 
3. Hasil ujicoba kelompok kecil 
 Ujicoba dilakukan dengan subjek 
sebanyak 12 siswa kelas X MIA SMA 
Negeri 5 Kota Jambi. Penentuan rentang dan 
kategori ujicoba produk (Widoyoko, 
2014:111-113) sebagai berikut: 
 
Rentang   = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

 
  = 3,75 −3,08

4
 = 0,16 

 
 Hasil skor ujicoba kelompok kecil 
yaitu 3,47 sehingga dapat dikatakan respon 
siswa terhadap produk LKPD termasuk 
kategori baik karena berada pada rentang 
skor 3,42-3,58 
 

skor maksimum – skor minimum 
Kategori Kriteria 



Fitria Dwita (A1C411031)   Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi    6 

 

4. Hasil Tanggapan guru Biologi 
 Produk LKPD yang dikembangkan 
juga dimintai penilaian oleh guru biologi 
dengan menggunakan angket tanggapan. 
Berdasarkan perhitungan skor diperoleh skor 
tanggapan guru biologi 3,42 sehingga 
tanggapan guru biologi terhadap LKPD 
cukup baik berada pada rentang 3,32-3,48. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan 
dan pembahasan terkait LKPD bermuatan 
pendidikan  karakter dengan pendekatan 
saintifik pada materi jamur untuk siswa 
SMA kelas X MIA, dapat dikaji sebagai 
berikut:  
1. Pengembangan LKPD dilakukan sesuai 

dengan model pengembangan yang 
digunakan yaitu model pengembangan 
ADDIE. Tahapan pengembangan LKPD 
yaitu: menganalisa kebutuhan dan 
karakteristik siswa, persiapan desain 
awal produk dengan mengumpulkan 
materi dan gambar-gambar yang 
disajikan pada LKPD, pembuatan 
produk dengan menuliskan kegiatan-
kegiatan peserta didik berdasarkan 
tahapan pendekatan saintifik, melakukan 
validasi materi dan media pembelajaran 
LKPD kepada tim validator, merivisi 
produk berdasarkan hasil validasi dan 
saran tim validator, ujicoba kelompok 
kecil serta tanggapan guru bidang studi 
biologi. 

2. Validasi Materi pada LKPD dilakukan 
sebanyak dua kali. Validasi tahap 
pertama diperoleh skor 47 kategori baik 
dan validasi tahap kedua diperoleh skor 
60 dengan kategori sangat baik. 
Selanjutnya validator menyatakan LKPD 
yang dikembangkan layak  diujicobakan. 

3. Validasi Media LKPD dilakukan 
sebanyak empat kali. Validasi pertama 
diperoleh skor 49 dengan kategori tidak 
baik, validasi dua diperoleh skor 55 

dengan kategori baik. Validasi tiga 
diperoleh skor 62 dengan kategori baik. 
Validasi empat diperoleh skor 75 
kategori sangat baik. Selanjutnya 
validator menyatakan LKPD yang 
dihasilkan layak untuk diujicobakan. 

4. Tanggapan ujicoba kelompok kecil 
dengan jumlah responden 12 siswa kelas 
X SMA N 5 Kota Jambi diperoleh skor 
rata-rata 3,472 dengan kategori baik. 
Tanggapan dari 5 orang guru bidang 
studi biologi SMA N 5 Kota Jambi 
diperoleh skor rata-rata 3,42 dengan 
kategori cukup baik.  Berdasarkan 
tanggapan siswa dan guru tersebut, dapat 
dikatakan bahwa LKPD yang 
dikembangkan layak untuk digunakan 
dalam pembelajaran biologi untuk siswa 
kelas X SMA. 

 
Saran Pemanfaatan 
1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan acuan dalam 
mengembangkan produk LKPD yang 
relevan. 

2. LKPD ini dapat digunakan sebagai 
bahan ajar alternatif dalam kegiatan 
pembelajaran dan praktikum biologi di 
SMA kelas X untuk bahasan jamur. 

3. Penelitian LKPD bermuatan pendidikan 
karakter dengan pendekatan saintifik ini 
sudah sampai pada tahap ujicoba 
kelompok kecil, namun masih perlu 
adanya penelitian lanjutan terkait 
efektifitas penggunaan LKPD yang 
dikembangkan. 
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