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ABSTRACT  

This chemical bonding material is classified as abstract and includes many 

complex theories and concepts. Resulting in chemical bonding material becomes 

difficult for students to understand. Chemistry learning is not only done by 

memorizing theories and concepts but in the learning process it also demands 

creative thinking skills of students. To be able to increase this ability, innovation 

in learning is needed in the form of learning media development in the form of e-

LKPD. This development research aims to determine the procedure for 

developing e-LKPD learning media based on Inquiry-flipped Classroom to 

improve students' creative thinking skills in chemical bonding material. This 

research is a development research using Allesi and Trollip development 

procedures which consists of three phases, namely planning, design, and 

development. The data collection instruments used were in the form of interview 

sheets, student needs questionnaires, learning design expert validation 

instruments and materials as well as media expert validation instruments. The 

data analysis technique used is qualitative data analysis (comments and 

suggestions). The results of this study indicate that the assessment of instructional 

and material design experts, as well as media experts on e-LKPD learning media 

on the developed chemical bonding material provides an assessment with "very 

good" criteria and is declared feasible to be implemented. 
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ABSTRAK 

 

Materi ikatan kimia ini tergolong abstrak dan mencangkup banyak teori serta 

konsep yang cukup kompleks. Mengakibatkan materi ikatan kimia menjadi sulit 

untuk dimengerti oleh peserta didik. Pembelajaran kimia tidak hanya dilakukan 

dengan menghafal teori dan konsep saja tetapi dalam proses pembelajaran juga 

menuntut kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan tersebut diperlukan inovasi pada pembelajaran berupa 

pengembangan media pembelajaran dalam bentuk e-LKPD. Penelitian 

pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan media 

pembelajaran e-LKPD berbasis Inquiry-flipped Classroom untuk meningkatkan 
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kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi ikatan kimia. Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan prosedur 

pengembangan Allesi dan Trollip yang terdiri dari tiga fase yaitu planning, 

design, dan development. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa 

lembar wawancara, angket kebutuhan peserta didik, instrumen validasi ahli 

desain pembelajaran dan materi serta instrumen validasi ahli media. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif (komentar dan saran). 

Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian dari ahli desain 

pembelajaran dan materi, serta ahli media terhadap media pembelajaran e-

LKPD pada materi ikatan kimia yang dikembangkan memberikan penilaian 

dengan kriteria “sangat baik” dan dinyatakan sudah layak untuk 

diimplementasikan. 

 

Kata kunci: e-LKPD,inqury-fliped classroom, kreatif, ikatan kimia 

 

PENDAHULUAN  

Proses pembelajaran pada abad ke-21 melibatkan peserta didik penuh dan 

aktif dalam mengembangkan dan membangun ide-ide pengetahuan secara 

mandiri. Untuk mengimbangi agar kehidupan bisa berkembang mengikuti zaman, 

suatu pengintegrasian antara kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi sangatlah penting 

(Sutanto, 2017). Kurikulum 2013 memberikan arahan bahwa pembelajaran sains 

harus bertumpu pada keaktifan peserta didik dan mereka juga harus mendapatkan 

pengalaman nyata dalam proses pembelajarannya (Rahma et al., 2017). Sehingga 

peserta didik tidak hanya paham akan teori-teori yang telah dia pelajari namun 

bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya minat belajar peserta didik 

pada materi kimia karena konsep-konsep materi yang cukup kompleks dan 

abstrak, mengakibatkan mata pelajaran kimia menjadi sulit untuk dimengerti 

oleh sebagian besar peserta didik. Salah satunya adalah materi ikatan kimia. 

Materi ikatan kimia merupakan materi yang  memerlukan  tingkat  pemahaman 

yang tinggi, dimana materi ini bersifat tidak nampak (invisible) artinya peserta 

didik sulit untuk mengetahui ikatan-ikatan apa yang terbentuk, ciri-ciri unsur apa 

saja yang dapat berikatan serta karakteristik dari materi ikatan kimia yaitu berupa 

makroskopis, sub- mikroskopis, dan simbolik (Ulum, 2015). Secara rinci ketiga 

level refresentasi tersebut yaitu level makroskopik berupa topik atau konsep 

dinyatakan dalam bentuk fenomena, zat, energi atau hal-hal yang dapat teramati. 
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Level mikroskopik (submikroskopik) topik atau konsep dinyatakan dalam tingkat 

spesi berupa molekul, atom dan ion. Level simbolik topik atau konsep dinyatakan 

dalam bentuk rumus, persamaan atau suatu modeling (Dewi et al., 2016). 

Menurut Abidin (2012) minimal ada empat kompetensi yang harus 

dikuasai yakni kemampuan berpikir kreatif, kemampuan pemahaman yang tinggi, 

berkomunikasi dan kemampuan berpikir kritis serta kemampuan   

berkolaborasi. Berpikir kreatif merupakan suatu proses berpikir untuk 

mengungkapkan hubungan- hubungan baru, melihat sesuatu dari sudut pandang 

baru, dan membentuk kombinasi  baru dari  dua konsep  atau lebih yang sudah  

dikuasai  sebelumnya (Purwaningrum, 2016). Proses berpikir tersebut melibatkan 

unsur-unsur kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), orisinalitas 

(originality), dan kerincian (elaboration). Untuk dapat mengembangkan berpikir 

kreatif peserta didik, diperlukan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi kelas serta berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi 

lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi ikatan kimia, adalah 

model inkuiri. Menurut (Pratiwi et al., 2017), model inkuiri ini memiliki 

beberapa kelebihan diantaranya : pembelajaran menjadi bermakna dan bisa 

melekat dalam pikiran peserta didik karena peserta didik diberikan kesempatan 

untuk melakukan, mencoba, dan  mengalami sendiri dan bahkan tidak hanya 

sekedar menjadi pendengar yang pasif, serta guru tidak hanya mentransfer 

pengetahuan kepada peserta didik, tetapi peserta didik juga ikut terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. 

Hal lain yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran adalah 

pendekatan, seperti Flipped Classroom. Menurut Brooks (2014), flipped 

classroom adalah  pendekatan  yang  menggabungkan  teknologi  pembelajaran  

dan pembelajaran aktif, dengan memanfaatkan teknologi agar memperoleh 

sumber pengetahuan dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh 

peserta didik dalam bentuk online. Salain itu Flipped classroom memberikan  

waktu  di  luar  kelas  seperti  di  rumah  untuk  peserta didik menemukan  dan 

mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dipelajari di kelas. Alokasi Waktu 
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belajar di kelas dimaksimalkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan  rekan,  

mempraktikkan,  dan  menerima  feedback  mengenai  kemajuan belajar   mereka  

(Milman, 2012). Sehingga pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran di 

kelas, peserta didik menjadi lebih mudah membangun pengetahuannya. 

Model pembelajaran inquiri dan flipped classroom dapat dilakukan 

bersamaan dalam proses pembelajaran, dikarenakan sintak modelnya bisa 

dipadukan satu sama lain dan membentuk suatu model pembelajaran yang dapat 

menunjang pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam penerapannya, sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2020) menyatakan penerapan 

model inkuiri terbimbing yang dipadukan dengan pendekatan flipped classroom 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi laju 

reaksi.  

Selain itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran dapat mendukung dan mengembangkan keterampilan peserta didik, 

baik keterampilan kognitif, afektif, maupun sosial peserta didik, bahkan 

keterampilan yang lebih tinggi (Haryanto et al., 2020). Sehingga penggunaan 

teknologi informasi dalam proses pembelajaran sudah menjadi suatu kebutuhan. 

Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi ikatan kimia yang 

dipelajari, bahan ajar yang digunakan oleh guru juga harus membantu 

mempermudah peserta didik  untuk memahami materi tersebut.  

Menurut Raharjo (2013), pemilihan bahan ajar yang digunakan dapat 

mempengaruhi ketuntasan maupun kemampuan literasi sains peserta didik karena 

bahan ajar yang biasa dipakai guru kebanyakan menyajikan konten tanpa ada 

contoh ataupun soal yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi bahan 

ajar di sekolah masih terbatas pada buku cetak dan lembar kerja peserta didik 

(LKPD) yang bersifat konvensional. Jika dilihat  dari bahan ajar yang masih 

belum optimal mengakibatkan kurangnya perhatian peserta didik dalam proses 

pembelajaran sehingga hal tersebut tidak mendorong peserta didik untuk aktif, 

Berpikir kritis, dan kreatif (Adilla, 2019).  

 LKPD elektronik berbasis inquiry -flipped Classroom ini bisa dijadikan solusi 

untuk mengatasi kurangnya waktu belajar yang dilakukan secara tatap muka di 

sekolah, sehingga memudahkan peserta didik yang sekiranya pada waktu belajar di 
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sekolah belum terlalu paham  mengenai materi yang di ajarkan oleh guru, bisa 

diulangi belajar dirumah secara mandiri, nyaman dan lebih fokus. Dimana e-LKPD 

ini juga membantu peserta didik memahami materi ikatan kimia dengan 

menampilkan animasi, gambar, dan video penjelasan materi ikatan kimia yang 

bersifat abstrak.  

Umumnya penelitian pengembangan bahan ajar lembar kerja peserta didik 

(LKPD) baik dalam bentuk elektronik, atau dalam bentuk cetak sudah banyak 

dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rokhmania & Kustijono, 

(2017) menyatakan efektivitas penggunaan E-Modul berbasis flipped classroom 

untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan kriteria baik dan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan serta bernilai tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Adilla et al, 

(2019), menyatakan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik (E-

LKPD) berbasis guided inquiry materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 

kriteria baik dan sangat praktis digunakan. Serta penelitian yang dilakukan oleh 

Ningsih et al, (2018), tentang pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis 

problem based learning-flipped classroom untuk meningkatkan kemampuan 

transformasi pengetahuan, memperoleh hasil penelitian kemajuan proses belajar 

yang dialami oleh peserta didik mengindikasikan bahwa hasil jangka panjang 

penggunaan E-LKPD yang dikembangkan berpotensi baik. Berdasarkan 

penjabaran di atas penulis melakukan penelitian untuk mengetahui prosedur 

pengembangan media pembelajaran e-LKPD berbasis Inquiry-flipped Classroom 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi ikatan 

kimia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Produk yang dihasilkan 

berupa lembar kerta peserta didik elektronik. Metode pengembangan media 

pembelajaran e-LKPD pada penelitian ini diadaptasi dari model pengembangan 

Alessi dan Trollip yang terdiri dari 3 fase dan setiap fase ada tahapannya masing-

masing. Adapun tiga fase yang ada dalam model pengembangan tersebut yaitu 

planning (perencanaan), design (desain), dan development (pengembangan). 
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Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan angket terhadap 

kelayakan media pembelajaran. Angket digunakan untuk mengetahui kelayakan 

dan kepraktisan media pembelajaran e-LKPD, adapun angket yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari angket validasi desain pembelajaran, angket 

validasi materi, dan angket validasi media. Data yang diperoleh berupa data 

deskriptif. Sehingga setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut secara kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian pengembangan dilakukan sesuai dengan tahapan yang 

diadaptasi dari model pengembangan Alessi dan Trollip. Media pembelajaran 

yang dikembangkan diperoleh kriteria akhir sangat layak.  

Tahap 1 Perencanaan (Planning) 

 Tahap perencaan ini adalah rencana serta gambaran produk yang akan 

dikembangkan. Pada tahap ini bertujuan untuk menetapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran ini.  

a. Mengidentifikasi bidang/ruang lingkup (Define the scope) 

Pengembangan ini diawali dengan mendefinisikan ruang lingkup materi 

yang disajikan dalam lingkup materi ikatan kimia berdasarkan Kompetensi Dasar 

dan capaian pembelajaran pada unsur  KD 3.4 dan KD 4.4. Media e-LKPD 

berbasis inquiry-flipped classroom ini dibuat dengan level atau tingkatan SMA 

namun tidak menutup kemungkinan untuk semua kalangan menggunakannya. 

Bardasarkan hasil obsevasi langsung dengan guru mata pelajaran kimia, diperoleh 

beberapa masalah yang dihadapi peserta didik yaitu sebagian besar minat belajar 

pada materi ikatan kimia masih rendah karena materi ikatan kimia tergolong 

abstrak dan sulit dipahami peserta didik. Oleh sebab itu dikembangkan media 

pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom untuk mengatasi 

permasalahan yang ada pada proses belajar mengajar terutama pada materi ikatan 

kimia. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan minat, motivasi dan rangsangan kegiatan belajar (Arsyad, 2014). 

Selain meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, media pembelajaran juga 



 

7 
 

membantu meningkatkan pemahaman, dengan penyajian materi yang menarik 

sehingga sangat membantu keefektifan proses pembelajaran.  

b. Mengidentifikasi Karakteristik Peserta Didik (Identify The Characteristics 

Of Learners) 

Untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik dilakukan dengan 

menyebarkan angket ke peserta didik di salah satu SMA Kota Jambi. Berdasarkan 

hasil survei dari 35 peserta didik, 71,4 % mengalami kesulitan saat memahami 

pembelajaran kimia dan 65,7% peserta didik juga mengatakan bahwa materi  

ikatan kimia adalah salah satu materi yang sulit untuk dipahami. 45,7 % peserta 

didik mengalami kesulitan dalam memahami materi, 37,1 % kesulitan peserta 

didik dalam memahami konsep materi ikatan kimia, dan 65,7 %  peserta didik 

sulit memahami dan mengerjakan soal yang diberikan. Sehingga sangat 

memberikan peluang dalam mengembangkan media pembelajaran yang 

didalamnya berisi contoh soal dan latihan soal pada materi ikatan kimia. Menurut 

Raharjo (2013), materi ikatan kimia tergolong abstrak dan mencangkup banyak 

teori dan konsep yang harus dipahami dengan baik oleh peserta didik diantaranya, 

tentang proses terbentuknya ikatan ion dan kovalen ataupun bagaimana 

pergerakan elektronnya. Teori tersebut akan sulit dipahami peserta didik jika guru 

tidak menggambarkan sisi mikroskopis pada saat pembelajaran. 

c. Menentukan dan Mengumpulkan Sumber-sumber (Determine and Collect 

Resource). 

Adapun sumber pendukung berupa gambar yang disajikan dalam media e-

LKPD, dibuat sendiri oleh peneliti menggunakan aplikasi Photoshop dan juga ada 

yang diambil melalui internet yaitu wikipedia sebagai bahan pelengkap.  

Kemudian animasi yang digunakan untuk membantu menjelaskan materi ikatan 

kimia yaitu dibuat sendiri oleh peneliti menggunakan aplikasi Adobe flash 

professional cs 6 dengan acuan animasi yang ada di internet. Selanjutnya ada 

beberapa video yang disajikan didalam e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom, dimana video ini didapatkan dari aplikasi youtobe, dengan bertujuan 

agar memudahkan peserta didik dalam memahami bagaimana proses terbentuknya 

suatu ikatan kimia. Adapun sumber materi ikatan kimia yang disajikan didalam 
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media e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom ini diambil dari beberapa buku 

paket kimia kelas X tingkat SMA.  

d. Melakukan Diskusi (Conducting a Brainstorming). 

Pada tahap ini peneliti melakukan brainstorming yaitu melakukan diskusi 

dengan guru mata pelajaran kimia di salah satu SMA Kota Jambi. Dimana diskusi 

ini bertujuan untuk memprediksi apa saja yang akan menjadi kelemaham media 

pembelajaran e-LKPD  berbasis inquiry-flipped classroom yang akan 

dikembangkan, dan mencari solusi untuk dapat mengatasi dari kelemahan 

tersebut, serta memunculkan keunggulan yang sekiranya dapat dicapai. Kemudian 

memprediksi juga permasalahan yang mungkin saja akan terjadi. 

Tahap 2 Desain (Design) 

Adapun langkah-langkah dalam proses desain adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan Isi Gagasan Utama (Develop Content Ideas)  

Pada tahap ini peneliti mengembangkan ide konten dengan cara 

mengidentifikasi Kompetensi Dasar materi ikatan kimia, yang akan disajikan pada 

e-LKPD berdasarkan tahapan model pembelajaran inquiry-flipped classroom.  

b. Melakukan Analisis Konsep dan Tugas yang Berkaitan dengan Materi 

(Conduct Task and Concept Analysis)  

a) Analisis tugas (Task analysis) 

 Pada tahap ini peneliti melakukan analisis tugas, dengan membahas 

mengenai gambaran keseluruhan tentang konten yaitu materi ikatan kimia yang 

akan diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan kurikulum 2013 pada tingkat 

sekolah menengah atas, materi ikatan kimia ini diajarkan pada semester ganjil 

kelas X IPA.  

b)  Analisis konsep (Concept analysis) 

Berdasarkan hasil analisis materi ikatan kimia, berupa Kompetensi inti (KI) 

dan Kompetensi dasar (KD) pada materi ikatan kimia yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum 2013 diperoleh peta konsep materi ikatan kimia. 

c. Membuat Flowcharts dan Storyboards (Create Flowcharts and Storyboards) 

  Pada langkah ini peneliti merancang diagram alir atau flowchart  yang 

menggambarkan alur media e-LKPD yang dibuat dan dijadikan sebagai panduan 

kinerja dalam mengembangkan media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-
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flipped classroom. Flowchart  dibuat dengan menggunakan simbol dan anak 

panah yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk kotak beserta urutan 

dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut. Kemudian setelah 

dibuat diagram alir, maka langkah selanjutnya peneliti menentukan desain 

tampilan media pembelajaran e-LKPD dalam bentuk storyboard,  yang didasarkan 

pada diagram alir (flowcharts) dengan bertujuan sebagai panduan kinerja tim 

dalam mengembangkan media pembelajaran.  

d. Menentukan dan Mempersiapkan Software 

Pada pengembangan media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom ini, peneliti menggunakan software 3D PageFlip Professional. Dimana 

media pembelajaran  e-LKPD didalam format pdf, dimasukkan kedalam software 

3D PageFlip Professional. Kemudian produk akhir e-LKPD berbasis inquiry-

flipped classroom pada materi ikatan kimia adalah dalam bentuk format pfprj. 

Tahap 3 Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan ini adalah tahap terakhir pada model pengembangan 

Alessi dan Trollip. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pengembangan 

ini dimulai dengan membuat media e-LKPD dan latihan, menggabungkan bagian-

bagian, melakukan uji Alpha/uji validasi, melakukan revisi, dan terakhir uji beta 

terhadap media e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom yang dikembangkan 

belum dilakukan secara optimal sehingga data yang disampaikan hanya terbatas 

pada uji alpha. 

a. Membuat e-LKPD dan Latihan. 

Pada tahap ini peneliti membuat media pembelajaran e-LKPD  disesuaikan 

dengan  flowchart dan storyboard yang sudah dibuat pada tahap kedua yaitu tahap 

desain. Adapun susunan atau urutan  didalam media e-LKPD  yang dikembangkan 

ini, dibuat dengan berdasarkan tahapan model  inquiry-flipped classroom. Untuk 

latihan-latihan yang disajikan dalam e-LKPD  ini berupa teks, tabel, dan juga 

gambar. Pembuatan media pembelajaran e-LKPD  ini melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 1) Peneliti membuat media menggunakan Powerpoint sesuai 

dengan flowchart dan storyboard yang telah dibuat, 2) Setelah media selesai 

dibuat, media e-LKPD   di Save As dalam format pdf, 3) Kemudian media e-
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LKPD  dalam format pdf tersebut, dimasukkan kedalam software 3D PageFlip 

Professional.  

b. Menggabungkan Bagian-bagian 

Setelah media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom 

pada materi ikatan kimia dibuat maka selanjutnya peneliti menggabungkan 

bagian-bagian media pembelajaran e-LKPD yang utuh. Dalam proses 

penggabungan media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom 

ini peneliti menggunakan software 3D PageFlip Professional untuk menyatukan 

setiap bagian yang dimulai dari cover sampai kebagian daftar pustaka. Setelah 

media komik dimasukkan kedalam software 3D PageFlip Professional. 

Selanjutnya peneliti mengedit kembali media  e-LKPD menggunakan fitur-fitur 

yang ada didalam software, seperti memasukkan video pembelajaran, animasi, 

gambar, teks dan link. Sehingga media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-

flipped classroom yang dihasilkan menjadi lebih baik. Setelah selesai 

digabungkan semua, maka komik tersebut di simpan atau Save As dalam format 

pfprj.  

c. Do a alpha test (Uji Alpha/Uji Validasi)  

Uji alpha adalah uji validasi produk yang dilakukan oleh ahli desain 

pembelajaran dan materi serta ahli media. Media pembelajaran e-LKPD berbasis 

inquiry-flipped classroom yang dikembangkan benar-benar teruji dari segi desain 

pembelajaran dan materi. Sedangkan untuk ahli media memberikan komentar dan 

saran dari segi pemograman dan tampilan media e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom. Berdasarkan dari penilaian ahli desain pembelajaran dan materi serta 

validasi ahli media, peneliti dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran e-

LKPD berbasis inquiry-flipped classroom pada materi ikatan kimia ini, layak 

digunakan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. 

d. Make Revision (Membuat Revisi) 

a) Validasi ahli desain pembelajaran dan materi 

Menurut Uno (2012), pembelajaran yang akan direncanakan memerlukan 

berbagai teori agar rencana pembelajaran yang disusun benar-benar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu 

diawali dengan perencanaan pembelajaran  yang diwujudkan dengan adanya 



 

11 
 

desain pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi ahli desain pembelajaran dan 

materi pada media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom 

sudah diperbaiki mengatakan bahwa media e-LKPD “sudah bagus”. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom pada materi ikatan kimia layak digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar. 

b) Validasi ahli media 

Berdasarkan  hasil validasi ahli media, secara keseluruhan validator  

mengakatan  bahwa media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom  “sudah diperbaiki atau direvisi  sesuai dengan saran  perbaikan  dan  

sudah baik”. Dari validasi media yang dilakukan maka dapat dikatakan  bahwa 

video pembelajaran materi, gambar, dan animasi yang disajikan didalam media 

pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom yang berkaitan dengan 

materi ikatan kimia dapat membantu memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi ikatan kimia. Serta warna, background, jenis tulisan yang 

digunakan pada  media pembelajaran  e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada materi ikatan 

kimia. Sehingga setelah dilakukan uji validasi media dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-flipped classroom sudah layak 

untuk digunakan oleh peserta didik pada materi ikatan kimia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu pada 

pengembangan ini dihasilkan suatu media pembelajaran e-LKPD berbasis inquiry-

flipped classroom  pada materi ikatan kimia. Media pembelajaran e-LKPD ini 

dikembangkan menggunakan prosedur pengembangan Alessi dan Trollip (Alpha). 

Setelah dilakukan validasi ahli desain pembelajaran dan materi serta validasi ahli 

media maka media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak untuk 

diimplementasikan. Untuk uji coba lapangan e-LKPD berbasis inquiry-flipped 

classroom pada penelitian ini belum dilaksanakan secara optimal. Untuk 

penelitian berikutnya, diharapkan dapat menerapkan media yang dikembangkan 

sehingga dapat melihat efektivitas media pembelajaran ini dalam meningkatkan 

keterampilan berpikit kreatif peserta didik pada materi ikatan kimia. 
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