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ABSTRAK 
 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas XII MIPA-6 SMA Negeri 1 Tuban maka dapat 

diidentifkasi masalah yang terjadi di kelas yaitu pada pembelajaran online yang terjadi di kelas, peserta didik dapat 

menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan 

pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang peserta didik yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan 

memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan 

peserta didik agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Maka dilakukan suatu tindakan 

perbaikan dalam proses pembelajaran yaitu dengan menerapkan pembelajaran daring berbasis LKPD untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XII MIPA-6 SMA Negeri 1 Tuban. 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus I terdiri dari satu pertemuan (satu kali tatap muka), demikian pula 

halnya dengan Siklus II. Data aktivitas peserta didik digali dengan Lembar Observasi Diskusi Kelompok dan data 

hasil belajar peserta didik digali dengan Tes Hasil Belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I peserta didik yang tuntas belajar naik sebanyak 31 peserta didik 

dengan persentase sebesar 89% sedangkan 4 peserta didik masih tidak tuntas belajar dengan persentase sebesar 

11%. Sedangkan pada siklus II menunjukkan bahwa peserta didik yang tuntas belajar naik sebanyak 35% peserta 

didik dengan persentase sebesar 100%. Respon positif peserta didik terhadap penggunaan LKPD dalam 

pembelajaran daring rata-rata 96% dan 4% respon negatif dari 7 aspek yang ditanyakan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran daring berbasis LKPD dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, hasil belajar peserta didik, buku besar. 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa 

tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik tetapi dilakukan melalui online yang 

menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap 

berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain 

media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online). 

Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita, tidak satu 

atau dua sekolah saja melainkan menyeluruh dibeberapa daerah di Indonesia. Komponen-

komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring (online) perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian gawai atau 

komputer yang mumpuni, aplikasi dengan platform yang user friendly, dan sosialisasi daring 

yang bersifat efisien, efektif, kontinyu, dan integratif kepada seluruh stekholder pendidikan. 

SMA Negeri 1 Tuban merupakan SMA negeri favorit di kota Tuban yang telah berhasil 

menencetak generasi yang relegius, jujur, tenggang rasa, adil, bijaksana dan patriotik melalui 

proses KBM yang inspiratif, inovatif dan demokratis. Salah satu misinya adalah mewujudkan 

generasi yang jujur, amanah, cerdas, komunikatif, toleran, mandiri, tangguh, dan peduli 

terhadap sesama dan lingkungannya, serta mengembangkan multikecerdasan sesuai dengan 

potensi peserta didik (SMA Negeri 1 Tuban: https://home.smansatuban.sch.id/). 

Beberapa guru di sekolah mengaku, jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan 

pembelajaran konvensional (tatap muka langsung), karena beberapa materi harus dijelaskan 

https://home.smansatuban.sch.id/
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secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu materi yang disampaikan secara daring belum 

tentu bisa dipahami semua peserta didik. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, 

sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-

tugas ini diberikan ketika peserta didik akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. 

Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap 

menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat 

model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Penggunaan 

beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran 

ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus 

dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh peserta didik. 

Dengan demikian guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring 

yang ringan dan efektif, dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan 

kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru harus 

mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada 

materi dan metode belajar yang digunakan. 

Menurut Mulyana (https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-

belajar-dan-faktor.html) minat seseorang terhadap pelajaran dan proses pembelajaran 

tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

munculnya minat. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat adalah 

faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pembelajaran yang menarik 

minat siswa, akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Dan sebaliknya bahan 

pembelajaran yang tidak menarik minat siswa tentu akan dikesampingkan oleh siswa. Oleh 

karena itu bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

Suyitno (1997:40) dalam Hidayat (2013) mengungkapkan manfaat yang diperoleh 

dengan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. 

4. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

5. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (120-121) dalam Mulyana 

(https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html) 

mengungkapkan, bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa tersebut dapat 

dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkunya, tes prestasi 

belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian, sebagai berikut: 

1. Tes Formatif, penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan 

tujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan 

tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam 

waktu tertentu. 

2. Tes Subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan 

dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa 

untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini 

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam 

menentukan nilai rapor. 

https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html
https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html
https://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html
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3. Tes Sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok 

bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua bahan pelajaran. Tujuannya 

adalah untuk menetapkan tarap atau tingkat keberhasilan belajar siswa dalam satu periode 

belajar tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun 

peringkat (rangking) atau sebagai ukuran mutu sekolah. 

Bahan pelajaran yang menarik bagi peserta didik bisa dilakukan dengan memberikan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat menuntun peserta didik untuk belajar secara 

mandiri walaupun pembelajaran dilakukan secara daring atau online. LKPD dapat diberikan 

dengan cara guru mengupload di Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) yang 

dikembangkan oleh Tim IT SMA Negeri 1 Tuban dan dapat diakses selama 24 jam dimanapun 

peserta didik berada. Dengan adanya kemudahan akses ini, diharapkan peserta didik dapat 

melakukan pembelajaran daring ini dengan maksimal sehingga hasil belajarnya pun bisa 

meningkat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran daring berbasis 

LKPD dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XII MIPA-6 pada materi buku 

besar. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa 

dengan menggunakan bahan pembelajaran berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang 

kreatif dan inovatif melalui kegiatan diskusi dapat meningkatkan minat belajar siswa secara 

individu dan dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran daring dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas khususnya pada mata 

pelajaran Ekonomi melalui penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XII MIPA-6 SMA Negeri 1 Tuban tahun 

pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 35 orang terdiri dari 13 peserta didik laki-laki dan 22 

peserta didik perempuan. Peneliti memilih kelas ini sebagai subjek penelitian untuk 

meningkatkan aktivitas belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tuban yang beralamat di Jln. WR. Supratman No.2 Tuban-Jawa 

Timur. Peneliti memilih sekolah ini karena merupakan guru SMA Negeri 1 Tuban yang sudah 

mengetahui karakteristik peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10-19 

November 2020 semester gasal tahun ajaran 2020/2021 dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

Model rancangan penelitian yang digunakan peneliti mengacu pada model Kemmis dan 

Mc. Taggart (dalam Arikunto, 2006) dalam Hamida (2010: 38) yang diawali dengan 

perencanaan (planning) kemudian menyatukan komponen yang ke-2 dan ke-3, yaitu  tindakan 

(acting) dan pengamatan (observing) sebagai satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini 

kemudian dijadikan dasar sebagai langkah berikutnya, yaitu refleksi (reflecting). Setelah 

terselesaikannya refleksi, lalu disusun sebuah modifikasi yang diaktualisasikan dalam bentuk 

rangkaian tindakan yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi lagi, 

begitu seterusnya. Jangka waktu untuk suatu siklus dan langkah-langkah dalam suatu siklus 

sangat tergantung konteks dan setting permasalahan. 

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen Penelitian Keterangan 

1. Tes Soal pre test dan post test 

melalui google form 

Sebelum dan setelah 

pembelajaran 

2. Observasi 

 

 

 

1. Lembar observasi 

aktivitas kelompok 

2. Lembar observasi 

untuk guru 

3. Catatan lapangan 

Pada saat pembelajaran  

 

3. Angket 1. Lembar pernyataan 

melalui google form 

Setelah pembelajaran 

4. 

Dokumentasi 

2. Daftar nama peserta 

didik kelas XII MIPA 6 

SMA Negeri 1 Tuban 

3. Laptop untuk merekam 

pembelajaran 

Sebelum pembelajaran 

 

 

Pada saat pembelajaran  

 

Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (conclusion drawing/verification). Hasil 

belajar dianalisis dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar 

dengan cara menganalisis data hasil tes dengan kriteria ketuntasan belajar, prosentase hasil 

belajar yang diperoleh siswa tersebut kemudian dibandingkan dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan. Seorang peserta didik disebut tuntas belajar jika 

telah mencapai skor 75 persen ke atas, untuk menghitung hasil belajar dengan membandingkan 

jumlah nilai yang diperoleh peserta didik dengan jumlah skor maksimum kemudian dikalikan 

100% atau digunakan rumus Percentages Correction sebagai berikut: 

𝑆 =  
𝑅

𝑁
 𝑥 100 

Keterangan: 

S: Nilai yang dicari/diharapkan 

R: Jumlah skor dari item/soal yang dijawab benar 

N: Skor maksimal dari tes tersebut 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

peserta didik pada penelitian ini yakni dengan membandingkan persentase ketuntasan belajar 

dalam penerapan model pembelajaran daring dengan media LKPD pada siklus I dan siklus II. 

Sedangkan persentase ketuntasan belajar dihitung dengan cara membandingkan jumlah peserta 

didik yang tuntas belajar dengan jumlah siswa secara keseluruhan (siswa maksimal) kemudian 

dikalikan 100%. 

Presentase ketuntasan: P = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan melalui tes dan observasi, peneliti 

memperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 

4.9 Rekapitulasi Perbandingan Hasil Belajar Peserta Didik Siklus I dan II 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah 31 4 35 0 

Persentase 89% 11% 100% 0% 

Di siklus I sebanyak 31 peserta didik telah tuntas belajar dan sebanyak 4 peserta didik 

belum tuntas belajar. Ada peningkatan di siklus II dimana seluruh peserta didik kelas XII MIPA 

6 atau sebanyak 35 peserta didik telah tuntas belajar. 

Untuk lebih memahami tentang peningkatan hasil belajar peserta didik berikut disajikan 

diagram batang untuk membandingkan antara hasil belajar siklus I dan II 

 
Gambar 4.3 Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan II 

Dari gambar 4.3 di atas, jumlah peserta didik dengan kategori tidak tuntas belajar 

sebanyak 11% turun di siklus II sebanyak 0%. Sedangkan peserta didik dengan kategori tuntas 

belajar naik dari siklus I sebanyak 89% menjadi 100% di siklus II. Di siklus I sebenarnya jumlah 

peserta didik yang tuntas belajar telah melebihi 75%, tetapi agar penelitian tindakan kelas ini 

lebih sempurna maka dilakukan tindakan siklus II dimana seluruh peserta didik kelas XII 

MIPA-6 telah tuntas belajar sehingga penelitian tindakan kelas ini dapat diakhiri. Proses belajar 

adalah perubahan tingkah laku atau perilaku yang terjadi di dalam diri peserta didik, dari yang 

tidak tahu menjadi tahu. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti peserta didik berorientasi 

ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Proses belajar yang berpusat pada guru sudah 

harus ditinggalkan, oleh karena itu salah satu pemilihan model pembelajaran yang sesuai sangat 

dibutuhkan agar dapat menunjang proses belajar. 

Hasil diskusi kelompok pada siklus I menunjukkan bahwa sebanyak 12 peserta didik 

melakukan aktivitas pembelajaran dengan kategori “sangat baik” dengan persentase bebesar 

34%. Sebanyak 8 peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran dengan kategori “baik” 

dengan persentase sebesar 23%. Sedangkan sebanyak 10 peserta didik melakukan aktivitas 

pembelajaran dengan kategori “cukup” dengan persentase 28% serta sebanyak 5 peserta didik 

melakukan aktivitas pembelajaran dengan kategori “kurang” dengan persentase sebesar 15%. 

Sedangkan pada siklus II sebanyak 16 peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran dengan 
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kategori “sangat baik” dengan persentase bebesar 46%. Sebanyak 10 peserta didik melakukan 

aktivitas pembelajaran dengan kategori “baik” dengan persentase sebesar 28%. Sedangkan 

sebanyak 9 peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran dengan kategori “cukup” dengan 

persentase 26% serta tidak ada  peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran dengan kategori 

“kurang”. Data observasi ini adalah data yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas 

sehingga data yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini lebih akurat. 

Setelah siklus II berakhir, peneliti menyebar angket melalui Google Form dan hasilnya 

dapat disimpulkan sebanyak  33 peserta didik atau sebesar 94% menyukai pembelajaran 

Ekonomi dengan menggunakan LKPD dengan persentase, 35 peserta didik atau sebesar 100% 

menjawab materi LKPD disajikan secara sistematis dan logis, sebanyak 34 peserta didik atau 

sebesar 97% menjawab LKPD yang disajikan menarik dan kreatif, sebanyak 34 peserta didik 

atau sebesar 97% menjawab penyajian LKPD sederhana, jelas dan mudah dipahami, sebanyak 

34 peserta didik atau sebesar 97% menjawab judul, keterangan, instruksi, pertanyaan dalam 

LKPD sudah jelas, sebanyak 33 peserta didik atau sebesar 94% menjawab pembelajaran dengan 

menggunakan LKPD membantu saya lebih memahami materi, dan sebanyak 33 peserta didik 

atau sebesar 94% ingin setiap materi pembelajaran disajikan dengan menggunakan LKPD. 

Respon positif peserta didik terhadap penggunaan LKPD dalam pembelajaran daring rata-rata 

96% dan 4% respon negatif dari 7 aspek yang ditanyakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran daring berbasis LKPD dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil pre 

test menunjukkan bahwa sebanyak 4 peserta didik atau sebesar 11% tuntas belajar sedangkan 

31 peserta didik atau sebesar 89% tidak tuntas belajar. Setelah dilakukan pembelajaran daring 

berbasis LKPD, hasil post test menunjukkan jumlah peserta didik yang tuntas belajar naik 

sebanyak 31 orang atau sebesar 89% sedangkan sisanya sebanyak 4 peserta didik atau sebesar 

11% masih tidak tuntas belajar. Pada siklus II setelah pemberian tindakan terjadi peningkatan 

yang awalnya di siklus I masih ada 4 peserta didik yang tidak tuntas belajar, pada siklus II 

sebanyak 100% peserta didik kelas XII MIPA 6 tuntas belajar dengan nilai diatas 75. Respon 

positif peserta didik terhadap penggunaan LKPD dalam pembelajaran daring rata-rata 96% dan 

4% respon negatif dari 7 aspek yang ditanyakan. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai perbaikan di masa yang akan mendatang: (1) Bagi peserta didik, diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar secara intern karena penerapan pembelajaran daring berbasis LKPD 

ini merupakan salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Sehingga diharapkan meningkatnya hasil belajar peserta didik bukan hanya disebabkan oleh 

faktor bahan pembelajaran saja. (2) Bagi peneliti, pembelajaran daring berbasis LKPD dapat 

dijadikan salah satu metode dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik meskipun tingkat 

keberhasilannnya pada setiap kelas berbeda-beda. Peserta didik harus selalu dilibatkan 

langsung dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok karena dapat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Serta peneliti harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengembangkan LKPD yang sesuai dengan tingkat kemauan peserta didik 

supaya pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton sehingga peserta didik tidak bosan. 
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