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ABSTRACT 

        The development of information technology and internet services,  enables designing 

the material learning based on e-learning. Biology’s teacher needs to consider the uses of weblogs as a 

source of study and guidelines on subjects that his teach, because it is relatively easy and cheap as 

well as in the preparation of the contents can be adapted to the characteristics of teacher 

and student. Weblog based on Technology in the making te student’s worksheet is used, especially on 

a matter that requires the understanding of pteridophyte and there are a lot of rote, 

because weblog support the delivery of messages through pictures, video, text and the sound. Then, 

will help the learning process so that the presentation of the material more interesting compared to the 

usual explanation. Access to the weblog is also more easy and practice as well as mobile friendly (can 

be accessed via mobile). This product is designed to use the Joomla application 3.6.5 and 

Wampserver64 additional applications to run offline weblog, weblog address while online may be 

accessed www.lkpdpteridophyta.id. As for the purpose of this research is to design student’s 

worksheet based on weblog on Pteridophyte material, and know the feasibility as well as knowing the 

perceptions of teachers and students towards student’s worksheet based on weblog. The type of 

research is research development (R&D) using the development ADDIE (analysis, design, 

development, implementation and evaluation) model. Finally,  product produced is the student’s 

worksheet based on weblog on Pteridophyte material. The trial test at SMA Negeri 9 city of Jambi, 

with the subject test biology teacher (2 people) and a small group (9 people students of class XI) who 

have been studying the Pteridophyte material. The instrument used is open quistioner and the closed 

quistioner. The type of data in this study was the quantitative data and qualitative data. The results of 

the validation by an expert of the material retrieved the final score 63 or 98.44% by category "very 

proper" and the validation of results by an expert of the media (design) obtained the final score 40 or 

83.33% by category "very proper". Teacher perceptions of results obtained a score of 87% with a 90.6 

or category "very good" and a small group of tests obtained a score of 427 or 98.8% by category "very 

good". Based on the results of the study it can be concluded that the student’s worksheet based on 

weblog on Pteridophyte materials is worth for used in the activity learning in the classroom or as 

material learning for learners. Deficiencies in this product can be fixed in the future development of 

relevant research. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Di era ini, paradigma pembelajaran mulai 

bergeser dari pembelajaran tatap muka (face to 

face course) secara langsung antara 

pembelajar dengan pembelajar ke 

pembelajaran modern berbasis web (web-

based course) bahkan video conference dan e-

learning. Pada model pembelajaran e-learning, 

kegiatan pembelajaran tidak terbatas pada 

ruang dan waktu tertentu, melainkan dapat 

berlangsung kapan dan dimana saja, dan tidak 

harus melalui tatap muka sebagaimana pada 

pembelajaran tradisional. Hal ini sangat 

memungkinkan, karena didukung oleh 

perkembangan yang luar biasa di bidang ICT 

(information, communication and technology). 

Pemakaian ICT dalam pembelajaran 

didasarkan pada tiga landasan, yaitu nilai 

kecepatan, nilai silaturahmi dan nilai efisiensi. 

Jadi, visi pendidikan global adalah proses 

pembelajaran berlangsung dimana dan kapan 

saja (Asyhar, 2012:17). 

      Pada dasarnya, seluruh mata pelajaran di 

sekolah memerlukan media pembelajaran dan 

bahan ajar. Menurut Belawati (2007:1.5), 

Bahan ajar sangat penting artinya bagi guru 

dan peserta didik. Tanpa bahan ajar akan sulit 

bagi guru untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran, dan akan sulit bagi peserta didik 

untuk menyesuaikan diri dalam belajar. Salah 

satu mata pelajaran yang membutuhkan bahan 

ajar adalah biologi. Biologi merupakan kajian 

ilmu yang membahas tentang kehidupan dan 

penyusunnya (Campbell dkk., 2002:1). 

Dikalangan peserta didik, biologi merupakan 

mata pelajaran yang banyak menghafal dan 

memerlukan pengalaman langsung, sehingga 

jika hanya sekedar teori peserta didik sulit 

memahami dan juga mengganggap biologi 

sebagai mata pelajaran yang membosankan.  

      Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti di SMA Negeri 9 Kota 

Jambi, didapatkan bahwa di sekolah tersebut 

sudah memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai penunjang proses pembelajaran. 

Dimana sekolah tersebut telah memiliki 

beberapa infokus yang dipergunakan untuk 

menampilkan slide-slide presentasi bahan ajar 

ataupun diskusi dalam proses belajar dan dua 

lab. komputer yang mendukung proses 

pembelajaran. Sebagian besar peserta didik 

telah memiliki gadget, misalnya smartphone 

atau laptop serta WiFi (wireless fidelity) 

sekolah. Selain itu, banyak peserta didik yang 

hanya menghafal dan mengetahui lewat teori 

saja bagaimana ciri dan struktur Pteridophyta 

tanpa benar-benar mengenal jenis-jenis 

Pteridophyta yang terdapat di sekitar mereka. 

Akibatnya, berdasarkan hasil kuis pada materi 

Pteridophyta rata-rata hasil belajar kelas X 

MIA yang diperoleh lebih rendah dari KKM. 

Berkembangnya teknologi informasi dan 

layanan internet, memungkinkan didesainnya 

bahan ajar berbasis e-learning. Guru biologi 

perlu mempertimbangkan penggunaan weblog 

sebagai sumber dan pedoman belajar pada 

mata pelajaran yang diampunya, karena relatif 

mudah dan murah serta dalam penyusunan isi 

bisa disesuaikan dengan karakteristik guru dan 

peserta didik. Teknologi berbasis weblog 

dalam pembuatan LKPD ini digunakan karena 

weblog mendukung penyampaian pesan 

melalui gambar, video, teks dan suara. Maka, 

akan membantu proses pembelajaran sehingga 

penyajian materi lebih menarik dibandingkan 

dengan penjelasan biasa. Akses ke weblog 

juga lebih mudah dan praktis serta memiliki 

sifat mobile friendly (dapat diakses via 

mobile).  

      Berdasarkan pemaparan hasil observasi 

tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sangat 

populernya penggunaan internet bagi semua 

kalangan, termasuk guru dan peserta didik saat 

ini serta materi Pteridophyta yang termasuk 

materi yang banyak mengahafal dan 

membutuhkan pengalaman langsung dalam 

melihat beragam Pteridophyta yang ada di 

lingkungan sekitar, dibutuhkan bahan ajar 

interaktif yang didukung dengan fasilitas 

internet sehingga mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian pengembangan dengan 

mengangkat judul “Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Weblog pada Materi Pteridophyta untuk 

Peserta Didik Kelas X SMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah mendesain lembar kerja 

peserta didik (LKPD) berbasis weblog  

pada materi Pteridophyta untuk peserta 

didik kelas X SMA? 

2. Bagaimana kelayakan lembar kerja 

peserta didik (LKPD) berbasis weblog 

pada materi Pteridophyta untuk peserta 

didik kelas X SMA? 

3. Bagaimanakah persepsi guru terhadap 

lembar kerja peserta didik (LKPD) 

berbasis weblog pada materi Pteridophyta 

untuk peserta didik kelas X SMA? 

4. Bagaimanakah persepsi peserta didik 

terhadap lembar kerja peserta didik 

(LKPD) berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta untuk peserta didik kelas X 

SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendesain lembar kerja peserta didik 

(LKPD) berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta untuk peserta didik kelas X 

SMA. 

2. Mengetahui kelayakan lembar kerja 

peserta didik (LKPD) berbasis weblog 

pada materi Pteridophyta untuk peserta 

didik kelas X SMA. 

3. Mengetahui persepsi guru kelas X SMA 

terhadap lembar kerja peserta didik 

(LKPD) berbasis weblog  pada materi 

Pteridophyta. 

4. Mengetahui persepsi peserta didik kelas X 

SMA terhadap lembar kerja peserta didik 

(LKPD) berbasis weblog  pada materi 

Pteridophyta. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan ajar untuk memfasilitasi 

peserta didik agar lebih mudah 

memahami konsep pada materi 

Pteridophyta serta terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan 

pengetahuan mengenai cara mendesain 

lembar kerja peserta didik (LKPD) pada 

mata pelajaran biologi berbasis weblog 

bagi para guru, agar proses pembelajaran 

biologi semakin menarik dan mudah 

dipahami. 

3. Sebagai bahan aplikasi pembelajaran 

biologi interaktif berbasis weblog yang 

dapat membantu guru dan peserta didik 

dalam belajar, berbagi, dan menambah 

pengetahuan. 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan 

      Model penelitian pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 

tahap yaitu analisis (analysis), desain (design), 

pengembangan (development), pelaksanaan  

(implementation) dan evaluasi (evaluation). 

Adapun langkah-langkah pengembangan 

dengan model ADDIE dapat dilihat pada  

gambar berikut ini: 

 

 
 

3.2 Prosedur Pengembangan 

1. Tahap Analisis 

     Tahapan analisis yang dilakukan adalah 

analisis kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik serta analisis materi pelajaran. 

2. Tahap Desain 

 Pada tahap desain hal yang dilakukan 

adalah  penjadwalan desain dan pembuatan 

bahan ajar  melalui tahap pengumpulan materi 

kemudian tahap mendesain produk.  

3. Tahap Pengembangan 

     Tahap pengembangan merupakan suatu 

proses yang dilakukan untuk mewujudkan 

desain yang telah dirancang menjadi sebuah 

produk. Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah bahan ajar berupa LKPD 

berbasis weblog pada materi Pteridophyta. 
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Sebelum LKPD yang dihasilkan dan 

dikembangkan diujicobakan, maka LKPD 

tersebut harus divalidasi dahulu oleh tim ahli, 

yaitu ahli media (desain) dan ahli materi. 

Setelah LKPD divalidasi oleh tim ahli maka 

dilakukanlah revisi produk sesuai dengan 

penilaian dan saran-saran validasi dari tim 

ahli. Setelah LKPD hasil revisi selesai dan 

dianggap baik baru tahap ujicoba kelompok 

kecil dilakukan. Ujicoba produk dilakukan 

dengan menggunakan angket untuk 

mendapatkan tanggapan mengenai produk 

yang dihasilkan. 

4. Tahap Implementasi 

      Tahap implementasi merupakan langkah 

penerapan produk dari produk yang 

dikembangkan. LKPD berbasis weblog yang 

telah di validasi oleh tim ahli (validator), 

diujicobakan pada guru dan ujicoba kelompok 

kecil yang terdiri dari 9 orang peserta didik 

dari 3 kelas. Penilaian oleh responden 

dilakukan melalui angket. Penelitian ini 

dilakukan di SMA Negeri 9 Kota Jambi pada 

kelas XI MIA semester ganjil, hal ini 

dikarenakan pada saat ujicoba dilakukan 

peserta didik kelas XI sudah pernah 

mempelajari materi tersebut di kelas X semeter 

genap. 

5. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan beberapa tahap 

yaitu evaluasi yang dilakukan ahli media dan 

ahli materi melalui proses validasi produk, 

kemudian merevisi produk berdasarkan 

penilaian dan saran dari ahli media (desain) 

dan ahli materi serta hasil dari validasi yang 

telah dilakukan diujicobakan pada guru dan ke 

dalam kelompok kecil sebanyak  9 orang 

peserta didik, ujicoba ini dilakukan untuk 

melihat persepsi guru dan peserta didik 

terhadap LKPD berbasis weblog dari segi 

desain LKPD hingga pengoperasian LKPD 

dengan tujuan untuk melihat layak atau tidak 

LKPD berbasis weblog ini digunakan. 

 

3.3 Ujicoba Produk 

      Produk hasil pengembangan yang telah 

selesai dibuat berupa LKPD  berbasis weblog 

akan dilakukan ujicoba terhadap responden 

untuk menguji respon/persepsi guru dan 

peserta didik terhadap produk, kesesuaian 

produk dengan materi serta kelayakan produk 

tersebut. Pelaksanaan ujicoba ini bertujuan 

untuk mengevaluasi dan mengetahui 

kelayakan produk yang telah dibuat. 

 

3.3.1 Subjek Ujicoba 

      Subjek ujicoba produk LKPD berbasis 

weblog ini antara lain adalah validator meliputi 

ahli media (desain) dan ahli materi serta guru 

dan peserta didik melalui ujicoba kelompok 

kecil. Jumlah guru yang memberi penilaian 

melalui angket adalah 2 orang guru bidang 

studi Biologi. Jumlah subjek ujicoba kelompok 

kecil adalah 9 orang peserta didik dari seluruh 

kelas XI MIA yang masing-masing kelasnya 

diambil 3 orang peserta didik dengan tingkat 

kemampuan akademik yang berbeda-beda, hal 

ini dilatar belakangi oleh pendapat Setyosari 

(2012:229), ujicoba kelompok kecil 

melibatkan 6-12 subjek. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 

tujuan tertentu (Arikunto 2013:183). Alasan 

produk diujicobakan pada peserta didik kelas 

XI, karena peserta didik telah belajar materi 

Pteridophyta di kelas X. Sadiman (2012:185), 

menyatakan bahwa ujicoba kelompok kecil 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemenarikan produk dan pemahaman peserta 

didik terhadap pesan yang disampaikan 

produk.  

 

3.3.2 Jenis Data 

      Jenis data yang digunakan pada 

pengembangan LKPD berbasis weblog ini 

berupa data kuantitatif yang diperoleh melalui 

angket dan data kualitatif yang diperoleh 

berdasarkan saran-saran yang diterima dari 

validator maupun guru dan peserta didik. 

 

3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

      Penelitian pengembangan ini       

menggunakan instrumen pengumpulan data 

berupa angket. Kuisioner (angket) merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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dan pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Jenis 

angket yang digunakan dalam pengembangan 

LKPD berbasis weblog ini adalah angket 

terbuka dan angket tertutup, angket tertutup 

dan terbuka digunakan untuk tim ahli (ahli 

materi dan ahli media) sedangkan angket 

tertutup digunakan oleh guru dan peserta didik 

pada ujicoba kelompok kecil. 

 

3.3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif merupakan data yang berupa 

tanggapan, saran dan masukan dari tim 

validator, sedangkan data kuantitatif 

merupakan data yang berupa angka-angka 

yang diperoleh dari skor angket yang telah 

diisi oleh tim validator, guru, dan peserta 

didik. Selanjutnya data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan Skala Likert. 

 

HASIL DAN PENGEMBANGAN 

4.1 Hasil Pengembangan 

1. Desain LKPD berbasis weblog pada 

Pteridophyta yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran di SMA kelas X Semester 

Genap. 

2. Penilaian ahli media (desain) dan ahli 

materi terhadap desain dan isi materi 

LKPD berbasis weblog yang 

dikembangkan hingga tahap ujicoba dapat 

dilakukan.  

3. Hasil penilaian persepsi guru bidang studi 

Biologi. Penilaian persepsi guru dilakukan 

dengan menyebarkan angket pada 2 orang 

guru bidang studi Biologi di SMA Negeri 

9 Kota Jambi. 

4. Hasil tahap ujicoba kelompok kecil kelas 

XI (yang telah belajar materi Pteridophyta 

di kelas X) di SMA Negeri 9 Kota Jambi. 

Tahap ujicoba kelompok kecil dilakukan 

dengan menyebarkan angket kepada 9 

orang peserta didik dari seluruh kelas XI 

dengan tingkat kemampuan akademik 

yang beragam. 

 

 

4.1.1 Prosedur Pengembangan 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

     Beberapa tahap analisis yang dilakukan 

adalah analisis kebutuhan dan karakteristik 

peserta didik serta analisis materi 

pembelajaran. Ketiga aspek tersebut diperoleh 

dari hasil observasi langsung peneliti di SMA 

Negeri 9 Kota Jambi. Berdasarkan hasil 

observasi tersebut diketahui bahwa 

pembelajaran biologi masih bersifat satu arah 

sehingga peserta didik belum terlibat aktif, dan 

masih menggunakan bahan ajar berupa buku 

teks mengakibatkan peserta didik sulit untuk 

belajar mandiri di rumah, peserta didik, peserta 

didik cenderung merasa kesulitan dalam 

mengerjakan tugas-tugas secara mandiri 

karena masih sering kebingungan untuk 

mencari referensi yang tepat, penggunaan 

lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dibuat 

oleh guru masih dicetak dan hanya berupa 

pertanyaan-pertanyaan saja dengan tampilan 

yang kurang menarik minat belajar peserta 

didik, serta kemampuan awal peserta didik 

pada pembelajaran biologi khususnya materi 

Pteridophyta masih berada dibawah KKM 

(kriteria ketuntasan minimal). 

2. Tahap Deasin (Design) 

     Adapun tahapan pembuatan LKPD berbasis 

weblog: 

1. Mengumpulkan materi yang dilengkapi 

dengan gambar, foto dan video yang 

berkaitan dengan konsep Pteridophyta 

melalui buku-buku, website, youtube 

(untuk video) serta sumber yang 

relevan yang sesuai dengan tujuan dan 

indikator yang telah ada dalam silabus 

mata pelajaran biologi materi 

Pteridophyta. 

2. Desain untuk LKPD berbasis weblog 

dengan menggunakan aplikasi CMS 

Joomla 3.6.5 dan untuk menjalankan 

web secara offline menggunakan 

aplikasi wampserver64 dan secara 

online dapat di akses di 

www.lkpdpteridophyta.id. 

3. Setelah aplikasi CMS Joomla 3.6.5 dan 

wampserver64 diinstall, selanjutnya 

dilakukan pendesainan LKPD berbasis 
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weblog dengan menentukan template 

yang mempengaruhi tema dan tampilan 

weblog. 

4. Menentukan dan menyusun menu serta 

submenu pada LKPD berbasis weblog. 

5. Menginstall dan mengatur tools 

(modules dan plugins) pada weblog. 

6. Memasukkan dan menyusun bahan-

bahan (teks materi, foto, gambar, 

video) yang telah diperoleh dari 

berbagai sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran dari silabus. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap pengembangan adalah tahap 

mewujudkan desain yang telah dibuat menjadi 

produk yang sudah siap diimplementasikan. 

Sebelum produk diujicobakan, produk terlebih 

dahulu divalidasi oleh ahli materi yaitu M. 

Erick Sanjaya, S.Pd., M.Pd. dan ahli desain 

Ali Sadikin, S.Pd.I., M.Pd. Setelah divalidasi 

dilakukanlah revisi produk sesuai dengan 

saran dari ahli materi dan desain, sehingga 

dapat mengurangi kelemahan dari bahan ajar 

LKPD yang dikembangkan. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap ini merupakan tahap ujicoba produk 

yang dilakukan setelah tahap validasi selesai 

dan produk telah direvisi sesuai dengan saran-

saran dari validator. Ujicoba yang dilakukan 

pada LKPD berbasis weblog ini meliputi 

ujicoba kelompok kecil serta guru bidang studi 

biologi. Produk diujicobakan pada kelompok 

kecil sebanyak 9 peserta didik kelas XI MIA 

Negeri 9 Kota Jambi yang telah mempelajari 

materi Pteridophyta di kelas X. Berdasarkan 

hasil validasi dan ujicoba, bahan ajar LKPD 

yang dikembangkan sangat baik dan telah 

layak digunakan sebagai bahan ajar/pedoman 

dalam proses pembelajaran untuk materi 

Pteridophyta. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

     Tahap ini merupakan tahapan untuk 

melihat apakah bahan ajar LKPD yang dibuat 

berhasil dan sesuai dengan harapan awal atau 

tidak. Evaluasi terhadap LKPD berbasis 

weblog yang dilakukan oleh ahli materi dan 

media (desain) bertujuan untuk melihat sudah 

baik dan layak produk yang dikembangkan 

untuk diujicobakan sebagai bahan ajar. 

Ujicoba kelompok kecil dan persepsi guru 

bidang studi biologi dilakukan sebagai 

evaluasi yang bertujuan untuk melihat 

manfaat, pengoperasian hingga kemenarikan 

produk yang dikembangkan. Berdasarkan hasil 

validasi dan ujicoba, bahan ajar LKPD yang 

dikembangkan sangat baik dan telah layak 

digunakan sebagai bahan ajar/pedoman dalam 

proses pembelajaran pada materi Pteridophyta. 

 

4.1.2 Data Hasil Validasi Ahli Materi 

LKPD berbasis weblog yang telah selesai 

dibuat sesuai dengan desain awal kemudian 

divalidasi oleh ahli materi yaitu M. Erick 

Sanjaya, S.Pd., M.Pd. Validasi materi 

dilakukan empat kali dan dari hasil validasi 

terdapat saran dan komentar yang berkenaan 

dengan materi. 

Tabel 4.1.2 Hasil validasi oleh ahli materi. 

Validasi Skor % 

1 34 53,13 

2 38 59,38 

3 59 92,19 

4 63 98,44 

 

4.1.3 Data Hasil Validasi Ahli Desain 

LKPD berbasis weblog yang telah selesai 

dibuat sesuai dengan desain awal kemudian 

divalidasi oleh ahli desain yaitu Ali Sadikin, 

S.PdI., M.Pd. Validasi desain dilakukan 

sebanyak dua kali dan dari hasil validasi 

didapatkan saran dan perbaikan terhadap 

produk yang dikembangkan. 

Tabel 4.1.3 Hasil validasi oleh ahli desain. 

Validasi  Skor % 

1 29  55,77 

2 40 83,33 

 

4.1.4 Data Hasil Persepsi Guru Bidang    

    Studi Biologi SMAN 9 Kota Jambi 

     Produk berupa LKPD berbasis weblog pada 

materi Pteridophyta untuk SMA yang telah 

divalidasi dan direvisi sesuai dengan penilaian 

dan saran dari tim validator kemudian produk 

diperlihatkan kepada guru bidang studi biologi 

dengan tujuan untuk melihat bagaimana 
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tanggapan guru bidang studi biologi pada 

produk yang telah dikembangkan. 

Keseluruhan aspek dari tahap ujicoba untuk 

persepsi guru mendapatkan jumlah skor 

penilaian 96 dengan persentase 90,6% yang 

termasuk pada kategori “sangat bagus”. 

Sehingga berdasarkan penilaian tersebut, 

LKPD berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta layak digunakan dalam 

pembelajaran. Pada penilaian persepsi guru 

ini, tidak terdapat saran yang berkaitan dengan 

perbaikan ataupun revisi pada produk. 

Pendapat/tanggapan secara keseluruhan 

berdasarkan dari kedua guru bidang studi 

biologi terhadap LKPD berbasis weblog ini 

yaitu bahwa LKPD berbasis weblog pada 

materi Pteridophyta sangat bagus dan menarik 

untuk diaplikasikan sebagai pedoman belajar, 

baik di sekolah maupun mandiri.  

 

4.1.5 Data Hasil Ujicoba Kelompok Kecil 

      Produk berupa LKPD berbasis weblog 

pada materi Pteridophyta untuk SMA yang 

telah divalidasi dan direvisi sesuai dengan 

penilaian dan saran dari tim validator selain 

dilanjutkan dengan penilaian persepsi guru 

bidang studi biologi juga dilanjutkan ke tahap 

ujicoba kelompok kecil. 

       Keseluruhan aspek dari tahap ujicoba 

kelompok kecil mendapatkan jumlah skor 

penilaian 427 dengan persentase 98,8% yang 

termasuk pada kategori “sangat bagus”. 

Sehingga berdasarkan penilaian tersebut, 

LKPD berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta layak digunakan sebagai 

pedoman belajar pembelajaran dan dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik, baik 

dalam proses belajar mengajar di sekolah 

maupun dalam belajar mandiri. Subjek ujicoba 

yang digunakan untuk kelompok kecil adalah 

9 orang peserta didik dari kelas XI MIA 1 (3 

orang peserta didik), XI MIA 2 (3 orang 

peserta didik) dan XI MIA 3 (3 orang peserta 

didik) SMA Negeri 9 Kota Jambi untuk 

mengisi angket penilaian produk yang 

dihasilkan. 

 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Data Ahli Materi 

      Data hasil validasi yang dilakukan oleh 

ahli materi pembelajaran selanjutnya dianalisis 

menggunakan Skala Likert.. Dengan cara 

menghitung rata-rata jawaban dari skor 

penilaian angket yang diberikan oleh ahli 

materi. Pernyataan pada angket penilaian 

materi pembelajaran berjumlah 16 butir. 

Validasi terhadap materi pembelajaran 

dilakukan sebanyak empat kali dengan skor 

akhir sebesar 63 atau 98,44% yang tergolong 

kategori “Sangat Layak” pada rentang nilai 52-

64, yang memiliki skor maksimum 64. 

Sehingga materi yang digunakan pada produk 

dinyatakan “Layak untuk diujicobakan”. 

     Hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus dapat paparkan sebagai berikut : 

 

Tanggapan  
                              

                    
      

        
  

  
      

         98,44% 

 

4.2.2 Analisis Ahli Desain 

      Data hasil validasi yang dilakukan oleh 

ahli desain LKPD berbasis weblog  selanjutnya 

dianalisis menggunakan Skala Liker. Dengan 

cara menghitung rata-rata jawaban dari skor 

penilaian angket yang diberikan oleh ahli 

desain. Pernyataan pada angket penilaian 

desain produk berjumlah 12 butir. Validasi 

terhadap desain LKPD berbasis weblog 

dilakukan sebanyak 2 kali dengan skor akhir 

40 atau 83,33% yang tergolong kategori 

“Sangat Layak” pada rentang nilai 39-48, yang 

memiliki skor maksimum 48. Dengan 

pernyataan bahwa produk “layak 

diujicobakan”. 

      Hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus dapat dipaparkan sebagai berikut : 

 

Tanggapan  
                              

                    
      

        
  

  
      

          83,33%  
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4.2.3 Analisis Data Persepsi Guru Bidang  

          Studi Biologi SMAN 9 Kota Jambi 

      Data hasil yang diperoleh dari penilaian 

guru terhadap LKPD berbasis weblog sebesar 

87 atau 90,6% yang tergolong kategori 

“Sangat Bagus” pada rentang nilai 78-96, yang 

memiliki skor maksimum 96. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan Skala Likert 

dengan menghitung rata-rata jawaban yang 

diberikan pada angket penilaian. Pernyataan 

pada angket penilaian persepsi guru bidang 

studi biologi berjumlah 12 butir. 

      Hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus dapat dipaparkan sebagai berikut : 

 

Tanggapan  
                              

                    
      

        
  

   
       

          90,6% 

 

4.2.4 Analisis Data Hasil Ujicoba Kelompok   

        Kecil  

      Data hasil penilaian ujicoba kelompok 

kecil secara keseluruhan diperoleh skor 

penilaian sebesar 427 atau 98,8% yang 

tergolong ke dalam kategori “Sangat Bagus” 

pada rentang nilai 351–432, yang memiliki 

nilai maksimum 432. Data yang diproleh 

dianalisis menggunakan Skala Likert dengan 

menghitung skor rata-rata jawaban dari angket 

ujicoba. Pernyataan pada angket penilaian 

ujicoba kelompok kecil berjumlah 12 butir. 

      Hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Tanggapan  
                              

                    
      

        
   

   
      

              98,8% 

 

4.3 Revisi Produk 

 Saran dan komentar yang diperoleh dari 

ahli materi, ahli desain, dan responden berupa 

tanggapan guru mata pelajaran Biologi dan 

ujicoba kelompok kecil dijadikan acuan dalam 

memperbaiki produk yang dikembangkan. 

Berdasarkan saran dan komentar tersebut, 

maka revisi yang dilakukan terhadap bahan 

ajar LKPD berbasis weblog materi 

Pteridophyta. 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Produk yang Telah Direvisi 

      Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan tentang bahan ajar biologi 

berbentuk LKPD berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta untuk peserta didik kelas X 

SMA, beberapa hal yang dapat dikaji yaitu:  

1. Bahan ajar biologi berbentuk LKPD 

berbasis weblog pada materi Pteridophyta 

untuk peserta didik kelas X SMA, 

dikembangkan peneliti dengan beberapa 

tahapan ADDIE diantaranya: (1) 

Menganilisis kebutuhan pembelajaran, 

karakteristik peserta didik dan materi 

pembelajaran, (2) Mendesain LKPD 

berbasis weblog menggunakan Joomla 

3.6.5 dan Wampserver64, kemudian 

diupload yang dapat diakses dengan alamat 

www.lkpdpteridophyta.id, (3) Mengemba- 

ngkan desain produk yang telah dibuat serta 

melakukan validasi terhadap LKPD 

berbasis weblog oleh validator materi 

pembelajaran (M. Erick Sanjaya, S.Pd., 

M.Pd.) dan validator desain  (Ali Sadikin, 

S.Pd.I, M.Pd)(4) Merevisi produk 

berdasarkan saran dan pendapat dari 

masing-masing validator. (5) Dilakukan 

ujicoba kelompok kecil (9 orang peserta 

didik) untuk melihat persepsi peserta didik 

dan persepsi guru terhadap produk yang 

dikembangkan. 

2. Validasi materi pembelajaran dilakukan 

sebanyak empat kali dengan skor akhir 63 

atau 98,44% dengan kategori “Sangat 

Layak”. Validasi desain dilakukan 

sebanyak dua kali dengan skor akhir 40 

atau 83,33% dengan kategori “Sangat 

Layak”. Dari hasil validasi tersebut maka 

LKPD berbasis weblog dinyatakan “Layak 

digunakan” dan dapat diujicobakan. 

3. Hasil persepsi guru diperoleh skor sebesar 

87 atau 90,6% yang tergolong ke dalam 

kategori “Sangat Bagus” dengan 

pendapat/tanggapan secara keseluruhan 

berdasarkan dari kedua guru bidang studi 

biologi yaitu bahwa LKPD berbasis weblog 

pada materi Pteridophyta sangat bagus dan 

menarik untuk diaplikasikan sebagai 
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pedoman belajar, baik di sekolah maupun 

mandiri. Dengan demikian LKPD berbasis 

weblog materi Pteridophyta dinyatakan 

layak digunakan sehingga dapat diterima 

oleh guru dan dapat membantu 

pembelajaran di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

4. Hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh 

skor sebesar 427 atau 98,8% dengan 

kategori “Sangat Bagus”. Dengan demikian 

LKPD berbasis weblog materi Pteridophyta 

layak digunakan sehingga dapat diterima 

oleh peserta didik dan dapat digunakan 

pada pembelajaran di kelas, dapat dijadikan 

pedoman belajar mandiri serta dapat 

memotivasi peserta didik untuk lebih giat 

belajar. 

 

5.2 Saran Pemanfaatan 

1. LKPD berbasis weblog materi 

Pteridophyta yang dikembangkan dapat 

dijadikan    masukan dan acuan dalam 

penelitian pengembangan selanjutnya yang 

relevan. 

2. LKPD berbasis weblog materi 

Pteridophyta dapat dijadikan bahan ajar 

yang membantu kesulitan guru dalam 

menyampaikan materi Pteridophyta serta 

sebagai pedoman belajar di kelas maupun 

mandiri yang dapat membantu peserta 

didik dalam memahami materi 

Pteridophyta kelas X SMA. 

3. LKPD berbasis weblog materi 

Pteridophyta dapat dikembangkan lebih 

lanjut  

      dengan materi yang lain. 

4. LKPD berbasis weblog materi 

Pteridophyta hanya sampai tahap 

pengujian kelompok kecil, sehingga 

disarankan untuk melakukan penelitian 

lanjut yang diujicobakan pada kelompok 

besar dengan kreatifitas desain produk dan 

materi yang berbeda serta menguji 

pengaruh atau efektifitas penggunaan 

LKPD berbasis weblog pada materi 

Pteridophyta dalam kegiatan belajar 

mandiri peserta didik terhadap minat atau 

motivasi peserta didik.  
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