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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat MA Darul Hikmah Pekanbaru 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru adalah merupakan 

salah satu madrasah swasta dari 12 Madrasah Aliyah lainnya yang ada di 

Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Manyar Sakti KM 12 Simpang Baru. 

Pada tahun pelajaran 2018/2019 ini telah memasuki usia yang ke 25 tahun, 

dan telah menamatkan peserta didik  sebanyak dua puluh angkatan yang 

sebagian besar melanjutkan ke perguruan tinggi.  

MA Darul Hikmah dibawah naungan Yayasan Nur Iman 

Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Riau. Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah mulai beroperasi semenjak tahun pelajaran 1994-1995 dengan 

jumlah murid angkatan pertama sebanyak 16 orang putra-putri 1 (satu) 

lokal, dan dibina oleh para guru yang berjumlah 9 orang. Seiring dengan 

bertambahnya peserta didik  secara perlahan dan pasti telah dilengkapi 

juga beberapa sarana yaitu Labor IPA, Labor Bahasa, Perpustakaan, MCK, 

Kantin, Koperasi dan lapangan bermain. Pengadaan sarana prasarana 

tersebut disesuaikan dengan kemampuan yayasan selaku penyandang dana. 
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2. Kurikulum  

Kurikulum yang diterapkan di MA Darul Hikmah Pekanbaru ini 

adalah Kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas X dan XI, sedangkan 

untuk kelas  XII masih menggunakan kurikulum KTSP.  

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan suatu produk berupa lembar kerja 

peserta didik (LKPD) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam pada materi 

struktur atom dan model yang digunakan pada pengembangan ini adalah 

model pengembangan 4-D modifikasi yang teridiri dari tahap Define 

(Pendefinisian), Design (Perancangan), Development (Pengembangan). 

Penelitian pengembangan model 4-D yang dilakukan hanya sampai tahap 

Development (Pengembangan). Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Analisis Ujung Depan 

Analisis ujung depan bertujuan mengetahui masalah mendasar 

yang ada untuk selanjutnya dicari soluinya. Analisis ujung depan 

dilakukan dengan mewawancarai guru kimia MA Darel Hikmah 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara ibu Fajrina, S.Pd diketahui 

bahwa belum ada bahan ajar yang digunakan berupa LKPD 

terintegrasi Islam materi struktur atom.Guru menggunakan bahan ajar 

berupa buku-buku pelajaran pada dasarnya yang digunakan seperti 
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yang diterbitkan oleh Erlangga, Yrama Widya, Yudistira dan LKPD 

sebagai bahan ajar tambahan. Selain itu, bahan ajar yang digunakan 

disekolah belum terintegrasi dengan Islam didalamnya. Namun, pada 

saat proses pembelajaran guru sudah menyampaikan nilai-nilai Islam 

pada saat proses pembelajaran kimia. Hasil analisis wawancara 

terangkum dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Wawancara 

No Hasil Analisis Wawancara 

1. Bahan ajar berupa LKPD terintegrasi Islam pada materi 

struktur atom belum tersedia  

2. Guru menggunakan bahan ajar berupa buku yang diterbitkan 

oleh Erlangga, Yrama Widya, Yudistira dan LKPD sebagai 

bahan ajar tambahan. 

3.   Pada saat proses pembelajaran kimia guru sudah 

menyampaikan nilai-nilai Islam. 

 

b. Analisis Karakteristik Peserta didik 

Analisis peserta didik bertujuan untuk mengidentifikasi target 

pembelajaran yaitu peserta didik.
44

 Memahami dan mengetahui 

karakteristik yang dimilki peserta didik maka akan memudahkan 

merancang LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam pada materi struktur 

atom  kelas X MA yang cocok digunakan oleh peserta didik. Menurut 

Piaget penalaran sudah mulai digunakan individu pada usia 7 tahun, 

yakni pada tahap operasi konkret dan operasi formal. Sementara 

penalaran yang sudah melibatkan logika itu terjadi pada tahap operasi 

formal. Tahap ini mulai muncul pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini  

                                                           
44

Yerimadesi, Bayharti, Pengembangan Modul Kesetimbangan Kimia Berbasis 

Pendekatan Saintifik untuk Kelas XI SMA/MA, Universitas Negeri Padang, 2016, hlm. 86. 
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individu sudah memikirkan pengalaman diluar pengalaman konkret 

dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis dan logis. Individu 

yang berada pada tahap operasi formal apabila dihadapkan pada suatu 

masalah, dapat merumuskan hipotesis-hipotesis tertentu.
45

 Hasil 

analisis peserta didik yang mempelajari materi struktur atom terdapat 

pada kelas X MA, umumnya peserta didik berkisar pada usia 15-16 

tahun.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik kelas X MA 

Darel Hikmah Pekanbaru, secara umum peserta didik lebih senang 

belajar dengan menggunakan sumber belajar yang terdapat gambar-

gambar yang berkaitan dengan materi, terdapat penjelasan dari materi, 

sumber belajar yang berwarna dan terdapat soal-soal yang dapat 

melatih kemampuan peserta didik. 

Berdasarkan hasil gambaran karakteristik peserta didik, maka 

sumber belajar berupa LKPD yang dapat membantu peserta didik  

agar termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. LKPD dengan 

kombinasi warna yang menarik, bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep. 

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas mencakup tugas yang dikerjakan siswa dalam 

pembelajaran sesuai dengan materi struktur atom. Langkah yang  

 

                                                           
45

 Muhammad Badrul Mutaman, Pemetaan Perkembangan Kognitif Pieger Siswa SMA 

Menggunakan Tes Operasional Logis (TOL) Pieget Ditinjau dari Perbedaam Jenis Kelamin, 

Universitas Nengeri Surabaya, 2013, hlm. 1-2. 
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dilakukan pada analisis tugas berupa analisis kompetensi dasar (KD) 

yang dijabarkan menjadi beberapa indikator pembelajaran. 

Kompetensi dasar materi struktur atom adalah sebagai berikut; 3.2. 

memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan 

mekanika kuantum; 4.2. menggunakan model atom untuk menjelaskan 

fenomena alam. 

Kompetensi Dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa 

indikator yaitu;  1) Menjelaskan perkembangan model atom, 2) 

Membuat konfigurasi elektron, 3) Menentukan bilangan-bilangan 

kuantum, 4) Menjelaskan penemuan elektron dan inti atom, 5) 

Menjelaskan nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, dan isoton. 

Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, 

dirancang LKPD struktur atom terintegrasi nilai-nilai Islam yang 

sesuai dengan analisis tugas agar kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran. 

d. Analisis Konsep  

Tahap analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi materi 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Mengidentifikasi materi yang 

harus dikuasai oleh peserta didik maka hal ini dapat menjadi acuan 

dalam menyusun LKPD kimia secara sistematis sesuai dengan urutan 

penyajiannya. 

Lembar kerja peserta didik terintegrasi nilai-nilai Islam pada materi 

struktur atom disusun dengan materi pertama yang harus  
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dikuasai oleh peserta didik yaitu dapatnya peserta didik menjelaskan 

perkembangan model atom dari model atom Dalton hingga model 

atom mekanika kuantum, dapat membuat konfigurasi elektron dan 

dapat menentukan bilangan-bilangan kuantum. Dengan demikian 

maka peserta didik telah mengetahui bagaimana perkembangan model 

atom seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta dapat 

mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. 

Materi berikutnya, setelah peserta didik menjelaskan 

perkembangan model atom, peserta didik dapat menentukan penyusun 

atom. Materi terakhir yang dipelajari peserta didik yaitu nomor atom, 

nomor massa, isotop, isobar dan isoton. Materi ini merupakan 

perhitungan untuk mengetahui nomor atom, nomor massa dari suatu 

unsur serta dapat menentukan isotop, isoton dan isobar dari unsur-

unsur. 

e. Analisis Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai dengan Kompetensi 

Dasar yaitu 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran pada materi struktur 

atom yaitu 1) Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan model 

atom, 2) Peserta didik dapat membuat konfigurasi elektron, 3) Peserta 

didik dapat menentukan bilangan-bilangan kuantum, 4) Peserta didik 

dapat menjelaskan penemuan elektron dan inti atom, 5) Peserta didik 

dapat menjelaskan nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, dan 

isoton. 

 



60 

 

 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Setelah tahap pendefinisian dilakukan untuk tahap selanjutnya 

dirancang lembar kerja peserta didik terintegrasi nilai-nilai Islam pada 

materi struktur atom. Komponen-komponen yang terdapat dalam lembar 

kerja peserta didik yang telah dibuat, antara lain: 

a. Muqaddimah 

b. Daftar Isi 

c. Peta kedudukan LKPD 

d. Deskripsi dan Manfaat LKPD 

e. Petunjuk Penggunaan LKPD 

f. Peta Konsep  

g. Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti 

h. Tujuan Pembelajaran 

i. Materi Struktur Atom  

j. Glosarium 

k. Uji Kompetensi 

l. Daftar Pustaka 

Selanjutnya LKPD yang telah dirancang dilakukan tahap 

pengembangan LKPD selanjutnya. Berikut merupakan penjabaran dan 

spesifikasi LKPD yang dihasilkan : 
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a. Bagian I (Awal) 

1) Cover 

Bagian cover LKPD terintegrasi Islam memiliki 2 bagian yakni 

bagian depan dan bagian belakang. 

a) Cover depan 

Cover depan untuk mendukung daya tarik LKPD. 

Cover depan LKPD terdiri dari judul LKPD yaitu “Lembar 

Kerja Peserta Didik Terintegrasi Nilai-nilai Islam pada Materi 

Struktur Atom”, digunakan untuk SMA/MA kelas X. 

Background cover dengan template LKPD berwarna hijau 

muda terdapat gambar yang berkaitan degan materi, serta nama 

pendesain (Ayu Novita Sari) dan bagian, dan bagian bawah 

terdapat identitas pemilik serta kelas dan semester.  

b) Cover belakang 

Cover belakang didesain lebih sederhana berisi tentang 

sekilas materi yang berkaitan yaitu balasan setiap perbuatan 

meskipun sebesar biji zarrah dan memiliki background yang 

sama.  

2) Muqaddimah  

Muqaddimah bertujuan sebagai pembuka komunikasi antara 

penulis dan pembaca. Muqaddimah merupakan rangkaian kalimat 

dari penyusun yang berisikan ucapan puji syukur kepada Allah  
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Subhanahu wata’ala dan harapan penyusun terhadap LKPD yang 

didesain. 

3) Daftar Isi 

Daftar isi berisi sub materi yang akan dibahas pada halaman isi 

dan disertakan daftar halaman dari seluruh bagian yang terdapat 

pada LKPD.  

4) Peta Kedudukan LKPD 

Pada lembar ini berisi kedudukan LKPD terintegrasi Islam 

materi struktur atom yaitu pada KD 3.2 dan 4.2, berisikan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diambil dari 

peraturan pemerintah khususnya KI, KD untuk peserta didik 

SMA/MA.  

5) Deskripsi dan Manfaat LKPD 

Bagian deskripsi berisikan penjelasan singkat tentang isi 

LKPD dan manfaat LKPD untuk peserta didik dan guru.  

6) Petunjuk Penggunaan LKPD 

Bagian petunjuk penggunaan LKPD berisikan poin-poin 

penting dari LKPD beserta penjelasannya yaitu, langkah 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, Al-hikmah,  Uswatun 

hasanah, Tahukah kamu,  Contoh soal, Glosarium, Uji kompetensi.  
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7) Peta Konsep 

Peta konsep digunakan sebagai pedoman bagi guru dan 

peserta didik agar pembelajaran lebih terarah.  

Berikut tanpilan dari cover depan, cover belakang, muqaddimah, 

daftar isi, peta kedudukan LKPD, deskripsi dan manfaat LKPD, 

petunjuk penggunaan LKPD, dan peta konsep: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Desain Cover Depan         Gambar 4.2 Desain Cover 

Belakang 
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Gambar 4.3 Desain Muqaddimah       Gambar 4.4 Desain Daftar Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Desain Peta 

Kedudukan LKPD 

:                                     

 

                                           

Gambar 4.6 Desain Deskripsi 

dan Manfaat LKPD 
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Gambar 4.7 Desain Petunjuk 

Penggunaan LKPD  

 

b. Bagian II (Isi) 

Bagian-bagian dari isi adalah sub-sub materi struktur atom 

yang terintegrasi Islam. Bagian isi terdiri dari: 

1) Bagian isi LKPD kimia terdiri dari pertemuan I, II, dan III. Sub-

sub materi struktur atom, berisi materi kimia, yaitu perkembangan 

model atom, partikel penyusun atom, nomor atom, nomor massa, 

isotop, isobar dan isoton. Pada setiap pertemuan dilengkapi dengan 

materi dan soal-soal yang disusun berdasarkan pendekatan 

saintifik. Setiap awal memasuki sub materi ada pendahuluan yang 

berisikan gambar serta ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sub 

materi tersebut, selain itu terdapat juga tujuan pembelajaran serta 

kompetensi dasar.   

 

Gambar 4.8 Desain Peta 

Konsep 
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Tampilan disetiap awal sub materi pada LKPD salah satunya 

adalah sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Desain Awal Sub Materi 

Adapun langkah-langkah dari pendekatan saintifik yang 

terdapat di dalam LKPD yaitu: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan membangun atau 

mengembangkan jaringan dan berkomunikasi. Oleh sebab itu LKPD 

ini dirancang dengan materi yang lengkap dan contoh soal yang 

dapat membimbing peserta didik dalam mengerjakan latihan.  

a) Mengamati 

Tahap mengamati merupakan tahap yang menyajikan 

suatu fenomena atau fakta mengenai materi yang dipelajari. 

Disajikan suatu fenomena ataupun fakta mengenai materi yang 

dipelajari bertujuan agar peserta didik merasa tertantang dan 

menimbulkan rasa ingin tahu mengenai materi yang dipelajari. 

Adapun proses tahap fenomena atau fakta berupa membaca, 
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mendengar, menyimak dan melihat.
46

 Tampilan dari penyajian 

tahap mengamati pada LKPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 DesainTahap Mengamati 

b) Menanya 

Tahap menanya merupakan tahap yang dilakukan setelah 

peserta didik mengamati fenomena atau fakta yang diberikan. 

Setelah itu peserta didik diarahkan oleh guru dengan 

memberikan pertanyaan pada tahap menanya. Pertanyaan yang 

diberikan berhubungan dengan tahap mengmati. Tampilan dari 

tahap menanya pada LKPD adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Desain Tahap menanya 

 

 

 

 

                                                           
46

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.59, Kurikulum 

2013 Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah. (Jakarta:  2014), Lampiran III  hlm. 961. 
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c) Mengumpulkan Informasi 

Tahap mengumpulkan informasi merupakan tahap yang 

disajikan informasi mengenai materi yang dipelajari. Berikut 

tampilan dari tahap mengumpulkan informasi pada LKPD: 

 
Gambar 4.12. Tahap Mengumpulkan Informasi 

d) Tahap Mengasosiasikan 

Tahap mengasosiasikan disajikan dengan memberikan 

soal-soal. Melalui tahap ini siswa dapat mengambil kesimpulan 

berupa konsep, prinsip, prosedur yang ada pada materi pelajaran 

yang sedang dipelajari. Mengasosiasi atau menghubungkan 

fenomena atau informasi yang terkait dalam rangka menemukan 

suatu pola dan menyimpulkannya.
47

 Berikut tampilan tahap 

mengasosiasi pada LKPD: 

                                                           
47

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.59. op. cit.,  hlm. 

962. 
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Gambar 4.13 Desain Tahap Mengasosiasikan 

e) Tahap Mengkomunikasikan 

Tahap mengkomunikasikan merupakan tahap membuat 

kesimpulan secara lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh 

peserta didik berdasarkan  materi yang dipelajari pada tahap 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasikan. Tampilan dari tahap mengkomunikasikan 

pada LKPD: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Tahap Mengkomunikasikan 

 

2) Integrasi Islam, berisi ayat-ayat Al-Qur’an, hadist yang berkaitan 

dengan materi yang diintegrasikan serta analogi Islam lainnya. 

Integrasi Islam ini dimasukkan kedalam bagian Al-hikmah dan  
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Uswatun hasanah. Bagian Al-hikmah berisikan jika terdapat sub-

sub materi yang terintegrasi Islam maka langsung dijabarkan 

setelah pembahasan. Uswatun hasanah bersisikan integrasi Islam 

dengan sub-sub materi, namun berada di akhir sub bab. Tampilan 

integrasi Islam pada LKPD adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Desain Al-Hikmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16  Desain Uswatun Hasanah 
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3) Tahukah kamu, bagian ini berisikan informasi dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi pada masing-masing sub 

bab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17  Desain Tahukah Kamu 

c. Bagian III (Penutup) 

Berikut komponen-komponen bagian penutup, terdapat 

glosarium, uji kompetensi, daftar pustaka, kunji jawaban hanya untuk 

guru dan riwayat hidup penulis. 

1) Glosarium 

Glosarium menyajikan kata-kata kunci yang digunakan 

dalam materi kimia struktur atom di dalam LKPD dengan diberi 

penjelasan secara singkat tentang kata kunci tersebut.  

2) Uji Kompetensi 

Terdiri dari soal-soal pilihan ganda dan isian  yang berkaitan 

dengan materi kimia struktur atom.  
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3) Daftar Pustaka 

Berisi sumber referensi yang diambil oleh penyusun dari 

berbagai sumber, sebagai penguat dan sebagai bukti bahwa LKPD 

tersebut mempunyai dasar pemikiran. Dalam hal ini peserta didik 

dapat mencari rujukan atau literatur lain yang dicantumkan pada 

daftar pustaka.  

4) Kunci Jawaban Uji Kompetensi  

Kunci jawaban berfungsi untuk pegangan guru sebagai alat 

koreksi terhadap jawaban peserta didik. Kunci jawaban hanya 

tersedia pada LKPD yang di berikan pada guru, sedangkan pada 

LKPD peserta didik tidak tersedia.  

Berikut tampilan dari glosarium, uji kompetensi, daftar 

pustaka dan kunci jawaban uji komptensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Desain Glosarium  

 

 

Gambar 4.19 Uji Kompetensi  
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Gambar 4.20  Desain Daftar 

Pustaka  

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Setelah dicetak LKPD divalidasi oleh ahli materi, ahli agama 

islam dan ahli media. Validasi ini bertujuan untuk mendapatkan LKPD 

terintegrasi Islam yang valid dan layak di uji kepraktisannya kepada guru 

kimia. Setelah LKPD divalidasi oleh ahli materi, ahli agama islam dan ahli 

media, selanjutnya LKPD di uji cobakan ke guru kimia guna mengetahui 

tingkat kepraktisan LKPD dan pengambilan respon peserta didik terhadap 

LKPD yang didesain. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data 

dapat dilakukan dengan wawancara dan angket. Hasil dari tahap uji coba 

yaitu: 

a) Skor validasi LKPD dari ahli materi pada Lampiran halaman 157 

dan ahli media pada Lampiran halaman 167. 

Gambar 4.21  Kunci Jawaban 

Uji Kompetensi 
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b) Skor angket praktikalitas oleh guru terhadap LKPD pada Lampiran 

halaman 172 dan respon peserta didik pada Lampiran halaman 176. 

LKPD terintegrasi Islam yang telah didesain, divalidasi oleh 3 

validator yang terdiri dari 1 orang ahli materi, 1 orang ahli agama islam, 

dan  1 orang ahli media (Lampiran). 

a. Validasi Ahli Materi Pembelajaran 

Validasi ahli materi bertujuan untuk menilai kelayakan isi 

materi kimia, komponen penyajian, dan komponen bahasa dalam 

LKPD terkait materi struktur atom. Adapun validator yang menjadi 

ahli materi yakni 1 orang dosen kimia UIN SUSKA Riau yaitu Bapak 

Pangoloan Soleman Ritonga, S,Pd.,M.Si. Hasil validasi oleh ahli materi 

berupa saran-saran dan masukan dari validator, setelah melakukan 

revisi, validator memberikan nilai di validasi tahap akhir. Hasil 

validasi akhir dari ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Berdasarkan hasil validasi LKPD oleh ahli materi  pada Tabel 

4.2 dapat diketahui bahwa validasi ahli materi secara keseluruhan 

memperoleh nilai sebesar 84,07% dengan kriteria “ sangat valid”. 

Hasil validasi beberapa aspek memperoleh nilai sebagai berikut:pada 

aspek kelayakan isi diperoleh nilai sebesar 82,85% dengan kriteria 

“sangat valid”, aspek penyajian diperoleh nilai sebesar 83,63% dengan 

kriteria “ sangat valid”, dan aspek kebahasaan diperoleh nilai sebesar 

85,56% dengan kriteria “sangat valid”.  
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Tabel 4.2 Hasil Validasi LKPD oleh Ahli Materi  

No Aspek 
Indikator 

Penilaian 

No. 

Butir 

Total 

Skor 
Persentase Kriteria 

1 Kelaya

kan Isi 

Cakupan materi 
1,2,3 26 86,66% 

Sangat 

Valid 

Keakuratan 

materi 
4,5 16 80% Valid 

Kemutakhiran 

materi 
6,7 16 80% Valid 

Jumlah 58 82,85% 
Sangat 

Valid 

2 Penyaji

-an 

Teknik 

Penyajian 
1,2,3 25 83,33% 

Sangat 

Valid 

Pendukung 

penyajian 
4,5,6,7 34 85% 

Sangat 

Valid 

Kelengkapan 

penyajian 

8,9,10,

11 
33 82,5% 

Sangat 

Valid 

Jumlah 92 83,63% 
Sangat 

Valid 

3 Kebahas-

aan 

Kelugasan  
1,2 18 90% 

Sangat 

Valid 

Komunikatif 3,4 16 800% Valid 

Kemampuan 

memotivasi 
5 9 90% 

Sangat 

Valid 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

6,7 16 800% Valid 

Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

8,9 18 90% 
Sangat 

Valid 

Jumlah 77 85,56% 
Sangat 

Valid 

Skor Keseluruhan 227 

Persentase (%) 84,07 % 

Kriteria 
Sangat 

Valid 

 

Hasil Validasi tersebut dimasukkan kedalam sebuah grafik yang 

terlihat pada Gambar 4.22 hasil validasi ahli materi pada aspek 

penyajian memperoleh nilai terendah sedangkan pada aspek kelayakan 

isi dan kebahasaan memperoleh nilai tertinggi. 
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Gambar 4.22 Grafik Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Adapun masukan dan saran dari dosen ahli materi adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Saran dan Tindakan Validasi Ahli Materi  

 Validasi I Validasi II 

Bagian Saran dan Masukkan Tindak lanjut 

Pendahuluan Tambahkan KI dan KD, 

tambahkan tujuan 

pembelajaran setiap awal 

pertemuan, tambahkan 

kata-kata motivasi untuk 

tiap pertemuan 

 

Ditindak lanjuti 

sesuai dengan apa 

yang disarankan 

Penyajian 

materi struktur 

atom 

Tuliskan Body Note materi 

yang diambil dari buku 

SMA atau buku perguruan 

tinggi, tambahkan 

bilangan kuantum 

Ditindak lanjuti 

sesuai dengan apa 

yang disarankan 

Penutup Tambahkan referensi, 

lengkapi dengan contoh 

soal pada pertemuan, 

lengkapi daftar pustaka 

dan kunci jawaban 

Ditindak lanjuti 

sesuai dengan apa 

yang disarankan 

 

 

82.85% 

83.63% 

85.56% 

81.00%

81.50%

82.00%

82.50%

83.00%

83.50%
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85.00%

85.50%
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Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan validator terhadap 

LKPD adalah sebagai berikut: 

1) Peta Kedudukan LKPD  

 

 
 
 

 

 Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.23 Penambahan KI 3 dan KI 4 

2) Penambahan body note pada materi 

 

 

 

 

(Sebelum revisi) 

 

 

 

 

(Sesudah revisi) 

Gambar 4.24 Penambahan Body Note 
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3) Materi Bilangan Kuantum 

 

 

 

 

 

 

(Sebelum revisi) 

 

 

 

 

 

 

(Sesudah revisi) 

Gambar 4.25 Penambahan Materi (Bilangan-Bilangan Kuantum)  

Pada bagian ini validator ahli materi menyarankan untuk 

menambahkan sub bab “Bilangan-bilangan kuantum” agar sesuai 

dengan kompetensi dasar.  

4) Glosarium 

Pada bagian glosarium validator ahli media menyarankan 

untuk menambahkan beberapa istilah penting, salah satunya yaitu 

bilangan-bilangan kuantum 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.26 Perbaikan Glosarium 

5) Uji Kompetensi 

 Sebelum revisi jumlah soal masih dalam jumlah acak setiap 

kotaknya, sehingga validator ahli materi menyarankan untuk menghitung 

jumlah soal kembali. Dan gambar disampingnya adalah hasil revisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Perbaikan Latihan (Uji Kompetensi) 
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6) Daftar Pustaka 

Pada bagian daftar pustaka untuk melengkapi dan 

memperdalam materi yang dibahas dalam LKPD, validator ahli materi 

menyarankan untuk menambah referensi buku yang digunakan. 

Adapun penambahan referensi disarankan minimal 10 referensi. 

Setelah dilakukan perbaikan berikut tampilan daftar pustaka: 

 

 

 

 

 
 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Gambar 4.28 Perbaikan Daftar Pustaka 

7) Penambahan Kalimat Motivasi di awal dan akhir bab 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat 

motivasi 

di awal 

bab 



81 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.29 Penambahan Kalimat Motivasi 

8) Penambahan Contoh Soal 

Validator ahli materi menyarankan untuk menambahkan 

contoh soal di setiap bab. Penambahan contoh soal ini bermanfaat 

untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

disajikan. Berikut salah satu contoh soal yang ditambahkan pada bab 

terakhir.. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Penambahan Contoh Soal  

9) Penambahan Kunci Jawaban Uji Kompetensi 

Validator ahli materi menyarankan untuk menambahkan kunci 

jawaban uji kompetensi pada LKPD milik guru, namun pada LKPD 

milik peserta didik tidak disarankan. Berikut tampilan kunci jawaban 

uji kompetensi 

Kalimat 

motivasi 

di akhir 

bab 
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Gambar 4.31 Kunci Jawaban Uji Kompetensi LKPD 

b. Validasi Ahli Media Pembelajaran 

Validasi ahli media bertujuan untuk menilai kegrafikan LKPD 

terintegrasi Islam. Adapun validator yang menjadi ahli media terdiri 

dari 1 orang dosen pendidikan kimia UIN SUSKA Riau yaitu Ibu Ira 

Mahartika, M.Pd. Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Validasi LKPD oleh Ahli Media Pembelajaran 

No Indikator No. 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

maksimal 

Persentase Kriteria 

1 Ukuran  1,2 18 20 90% 
Sangat 

Valid 

2 

Desain 

Cover 

LKPD 

3,3,4,5,6

,7,8,9,10 
67 80 83,75% 

Sangat 

Valid 

3 
Desain 

Isi LKPD 

111,12,13 

114,15,16 

117,18,19

,20,21,22 

99 120 82,5% 
Sangat 

Valid 

Skor Keseluruhan 184 

Persentase % 83,63% 

Kriteria 
Sangat 

Valid 
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Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media pada Tabel 4.4 

diperoleh nilai validitas pada aspek kegrafikan sebesar 83,63% dengan 

kriteria “sangat valid”, dari indikator ukuran LKPD diperoleh nilai 

90% dengan kriteria “sangat valid”, untuk indikator desain cover 

LKPD diperoleh persentase 83,75% dengan kriteria “sangat valid” 

sedangkan untuk indikator desain isi LKPD diperoleh persentase 

82,5% dengan “kriteria sangat valid”. Grafik validasi ahli media dapat 

dilihat pada Gambar 4.31.   

Terlihat dari Grafik 4.32 hasil validasi ahli media diperoleh nilai 

terendah pada bagian indikator desain isi LKPD dan nilai persentase 

tertinggi pada indikator ukuran LKPD.  

 
Gambar 4.32 Grafik Hasil Validasi Ahli Media 

 

Adapun masukan dan saran dari dosen ahli media disajikan di 

dalam tabel 4.5 dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Saran dan Tindakan Validasi Ahli Media Pembelajaran 

 Validasi I Validasi II 

Bagian Saran dan Masukkan Tindak lanjut 

Pendahuluan Seluruh bagian 

pendahuluan diperbaiki 

desainnya, nomor 

halaman, pada bagian 

daftar isi dibuat satu 

halaman, pada bagian peta 

kedudukan LKPD 

dicantumkan KI, pada 

bagian deskripsi LKPD 

ditambahkan manfaat 

LKPD dan tahapan 

pembelajaran saintifik, 

pada bagian petunjuk 

pengunaan LKPD 

diperbaiki menjadi 

potongan gambar yang 

berisikan keterangan dari 

masing-masing bagian, 

dan pada bagian peta 

konsep lebih dirapikan. 

Perhatikan penulisan 

masih terdapat kesalah 

penulisan dibeberapa 

bagian. 

Ditindak lanjuti sesuai 

dengan apa yang 

disarankan 

Penyajian 

materi struktur 

atom 

Seluruh tahapan 

pembelajaran saintifik 

diperbaiki desainnya, pada 

bagian integrasi islam di 

perbaiki tata letaknya dan 

diberi nama yang sesuai, 

tata letak gambar di 

seragamkan, penulisan 

keterangan gambar dan 

keterangan tabel 

diseragamkan dari awal 

hingga akhir.  

Ditindak lanjuti sesuai 

dengan apa yang 

disarankan 

Penutup Penempatan dan susunan 

kalimat pada glosarium, 

penulisan daftar pustaka 

sesuai dengan ketentuan 

Ditindak lanjuti sesuai 

dengan apa yang 

disarankan 
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Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan validator terhadap 

LKPD adalah sebagai berikut: 

1) Cover Depan LKPD 

Pada bagian cover depan, validator ahli media menyarankan 

untuk mengganti gambar dan letak posisi judul LKPD, identitas 

kepemilikan da nama penulis.  

 

 

 

 
 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.33 Perbaikan Cover Depan LKPD 

2) Cover Belakang LKPD 

Pada bagian cover belakang, validator ahli media menyarankan 

untuk menyederhanakan tampilannya dan diisi dengan poin-poin penting 

terkait isi LKPD struktur atom terintegrasi nilai-nilai islam. Berikut 

tampilan  cover belakang LKPD. 
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.34 Perbaikan Cover Belakang LKPD 

3) Muqqadimah 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.35 Perbaikan Bagian Muqqadimah LKPD 
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4) Daftar Isi 

Pada bagian daftar isi validator ahli media menyarankan untuk 

mengganti desain daftar isi, nomor halaman, spasi agar daftar isi hanya terdiri 

dari satu halaman. Berikut perbaikan yang dilakukan.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.36 Perbaikan Daftar Isi LKPD 

5) Peta Kedudukan LKPD 

Pada bagian peta kedudukan LKPD validator ahli media 

menyarankan untuk mengganti desain terutama smart art yang digunakan 

untuk memperjelas kedudukan LKPD dan memperkecil space agar 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar berada dalam satu halaman 

dimana sebelumnya berada di halaman terpisah. Berikut perbaikan yang 

dilakukan 
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.37 Perbaikan Peta Kedudukan LKPD 

6) Deskripsi dan Manfaat LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sebelum revisi) 
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(Sesudah revisi) 

Gambar 4.38 Perbaikan Deskripsi dan Manfaat LKPD (sebelum dan 

sesudah revisi) 

 

7) Petunjuk Penggunaan LKPD 

Pada bagian petunjuk penggunaan LKPD validator ahli media 

menyarankan untuk memasukkan potongan-potongan bagian penting 

yang ada dalam LKPD dan menambahkan keterangan singkat. Sementara 

langkah-langkah pembelajaran saintifik dimasukkan kedalam bagian 

deskripsi dan manfaat LKPD. Berikut perbaikan-perbaikan yang 

dilakukan  
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Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.39 Perbaikan Petunjuk Penggunaan LKPD 

8) Peta Konsep 

 

 

 

 

 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.40 Perbaikan Peta Konsep 
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9) Tampilan Awal Bab 

Pada bagian tampilan awal bab validator ahli media 

menyarankan untuk menambahkan stimulus yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas, memperkecil shape dan memberi warna yang 

menarik pada kompetensi inti dan tujuan pembelajaran, menghilangkan 

gambar kartun, memberikan keterangan gambar, dan memberikan 

sumber gambar. Berikut perbaikan yang dilakukan 

 

 

 

 

 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.41 Perbaikan Tampilan Awal Bab 

10) Integrasi Islam (Al-Hikmah) 

Pada bagian ini validator ahli media menyarankan untuk 

merubah posisi bagian Al-Hikmah. Validator ahli media menyarankan 

untuk membuat materi kimia yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam 

berdampingan dengan penjabaran nilai- nilai Islam. Hal ini bertujuan  
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untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi. Berikut 

perbaikan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 
 
 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.42 Perbaikan Penempatan Bagian Terintegrasi Islam         

(Al-Hikmah) 

 

11) Integrasi Islam (Uswatun Hasanah) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.43 Perbaikan Penempatan Bagian Terintegrasi Islam         

(Uswatun Hasanah) 
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12) Tahap Mengamati 

Pada tahap mengamati validator ahli media menyarankan untuk 

mengganti desain judul, memperkecil gambar, serta menambahkan ayat 

Al-Quran yang berkaitan dengan gambar tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk menstimulus peserta didik sebelum memasuki materi.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.44 Perbaikan pada Tahap Mengamati 

13) Tahap Menanya 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.45 Perbaikan pada Tahap Menanya 
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Pada tahap menanya validator ahli media menyarankan untuk 

mengganti desain judul, mengganti pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.  

14) Tahap Mengumpulkan Informasi 

Pada tahap mengumpukan informasi validator ahli media 

menyarankan untuk memasukkan materi yang akan dibahas pada 

pertemuan tersebut. Berikut perbaikan yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.46 Perbaikan pada Tahap Mengumpulkan Informasi 

15) Tahap Mengasosiasi 

 

 

 

 

 
 
 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.47 Perbaikan pada Bagian Mengasosiasi 
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16) Tahap Mengkomunikasikan 

 

 

 

 

 
 
 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.48 Perbaikan pada Bagian Mengkomunikasikan 

 

c. Validasi Ahli Agama Islam 

Validasi ahli agama bertujuan untuk menilai kegrafikan LKPD 

terintegrasi Islam. Adapun validator yang menjadi ahli Agama terdiri 

dari 1 orang dosen pendidikan Bahasa arab UIN SUSKA Riau yaitu 

Bapak Dr. H. Jon Pamil.,S.Ag.,M.A Hasil validasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Validasi LKPD oleh Ahli Agama Islam 

No Indika-

tor 

No. 

Butir 

Skor 

Perolehan 

Skor 

Tertinggi 

Persentase Kriteria 

1 
Kelaya

kan Isi 
1,2,3,4 32 40 80% Valid 

2 

Kompo

nen 

Penyaji

an 

5,6,7,8 32 40 80% Valid 

3 
Kebaha

-saan 
9,10 18 20 90% 

Sangat 

Valid 

                               Skor Keseluruhan 82 

                       Persentase % 82% 

             Kriteria 
Sangat 

Valid 
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Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media pada Tabel 4.6 

diperoleh nilai validitas pada aspek penilaian sebesar 82% dengan 

kriteria “sangat valid”, dari indikator kelayakan isi dan penyajian 

diperoleh nilai 80% dengan kriteria “valid”, untuk kebahasaan 

diperoleh persentase 90% dengan kriteria “sangat valid”. Grafik 

validasi ahli agama dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 
Gambar 4.49 Grafik Hasil Validasi Ahli Agama Islam 

 

d. Praktikalitas LKPD Oleh Guru Kimia  

Setelah divalidasi oleh ahli materi, ahli agama Islam dan ahli 

media, selanjutnya LKPD diuji kepraktisannya ke guru kimia di MA 

Darul Hikmah Pekanbaru. Uji coba guru ini dilakukan untuk melihat 

kepraktisan suatu produk sehingga dikatakan layak untuk digunakan. 

Responden pada uji praktikalitas ini berjumlah 1 orang yaitu Ibu 

Fajrina Fauzi, S.Pd. Hasil penilaian uji praktikalitas LKPD oleh guru 

kimia dapat dilihat pada tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 diperoleh hasil rata-rata praktikalitas secara 

keseluruhan diperoleh nilai sebesar 83,33% dengan kriteria “sangat 

praktis” serta layak diujicobakan di MA Darul Hikmah Pekanbaru.  

Hasil praktikalitas dari beberapa aspek adalah sebagai berikut: pada 

aspek kelayakan isi diperoleh nilai sebesar 80% dengan kriteria 

“praktis”, aspek penyajian diperoleh nilai sebesar 85% dengan kriteria 

“sangat praktis”, aspek kebahasaan diperoleh nilai sebesar 80% dengan 

kriteria “praktis”, aspek komponen agama diperoleh nilai sebesar 90% 

dengan kriteria “sangat praktis” dan aspek kegrafikan diperoleh nilai 

sebesar 83,33% dengan kriteria “sangat praktis”. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Praktikalitas LKPD oleh Guru Kimia MA Darul 

Hikmah Pekanbaru 

No Aspek No. 

Butir 

Skor 

Perolehan 

Skor 

maksimal 

Persentase Kriteria 

1 
Kelayakan 

Isi 
1,2,3 24 30 80% Praktis 

2 Penyajian 4,5 17 20 85% 
Sangat 

Praktis 

3 Kebahasaan 6,7 16 20 80% Praktis 

4 
Komponen 

Agama 
8,9 18 20 90% 

Sangat 

Praktis 

5 Kegrafikan 
10,11,

12 
25 30 83,3% 

Sangat 

Praktis 

Rata-rata total 100 120 83,33% 
Sangat 

Praktis 

 

Terlihat pada Gambar 4.50 penilaian guru pada aspek kelayakan 

isi memperoleh nilai terendah sedangkan nilai tertinggi diperoleh dari 

aspek komponen agama. 
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Gambar 4.50 Grafik Hasil Penilaian Guru 

 

e. Respon Peserta Didik Terhadap LKPD 

LKPD terintegrasi Islam telah divalidasi oleh validator ahli 

materi pembelajaran, ahli agama islam dan ahli media serta telah diuji 

praktikalitasnya oleh guru MA Darul Hikmah Pekanbaru, selanjutnya 

dilakukan uji coba terbatas kepada 10 orang peserta didik kelas X 

Sains 1. Angket uji coba respon peserta didik ini terdiri dari 4 aspek 

dengan 10 pertanyaan. Hasil respon peserta didik terhadap LKPD yang 

di desain dapat dilihat pada tabel 4.8 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil rata-rata praktikalitas 

secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 87,7% dengan kriteria 

“sangat praktis”. Hasil praktikalitas dari beberapa aspek adalah sebagai 

berikut: pada aspek kualitas isi diperoleh nilai sebesar 88% dengan 

kriteria “sangat praktis”, aspek nilai-nilai Islam diperoleh nilai sebesar 

90% dengan kriteria “sangat praktis”, aspek tampilan diperoleh nilai 

sebesar 86,33% dengan kriteria “sangat praktis”, aspek bahasa 

diperoleh nilai sebesar 91,5% dengan kriteria “sangat praktis”. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Praktikalitas LKPD oleh Peserta Didik MA Darul 

Hikmah Pekanbaru 

No Aspek Butiran Penilaian Skor yang 

diperoleh 

Persentase  Kriteria 

1 Kualitas 

Isi 

Materi yang 

disajikan lengkap 

dan jelas. 

87 87% Sangat 

Praktis 

Informasi dalam 

LKPD jelas. 

86 86% Sangat 

Praktis 

Kemenarikan 

LKPD 

91 91% Sangat 

Praktis 

  Jumlah 255 88% Sangat 

Praktis 

2 Nilai-

nilai 

Islam 

Hubungan materi 

dengan Al-Qur’an 

dan hadis 

91 91% Sangat 

Praktis 

Menambah 

wawasan 

89 89% Sangat 

Praktis 

  Jumlah 180 90% Sangat 

Praktis 

3 Tampi

lan 

Kemenarikan 

warna sampul 

LKPD 

80 80% Praktis 

Kemenarikan 

tampilan buku 

LKPD 

89 89% Sangat 

Praktis 

Tulisan ayat-ayat 

al-Qur’an jelas 

90 90% Sangat 

Praktis 

  Jumlah 259 86,33% Sangat 

Praktis 

4 Bahasa Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami 

89 89% Sangat 

Praktis 

Penulisan dalam 

LKPD rapi 

94 94% Sangat 

Praktis 

  Jumlah 183 91,5% Sangat 

Praktis 

  Skor Keseluruhan   877 

  Persentase %   87,7% 

  Kriteria   Sangat 

Praktis 
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Gambar 4.51 Grafik Hasil Penilaian Peserta Didik 

 

Terlihat pada Gambar 4.51 respon peserta didik pada aspek 

tampilan memperoleh nilai terendah sedangkan nilai tertinggi 

diperoleh dari aspek bahasa. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan LKPD 

terintegrasi nilai-nilai Islam yang valid dan praktis pada materi struktur atom 

serta untuk mengetahui respon siswa terhadap LKPD yang didesain. LKPD 

ini disusun berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator 

pencapaian yang terdapat didalam kurikulum 2013. LKPD terintegrasi nilai-

nilai Islam ini didesain dengan menggunakan Microsoft Word. 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D. Model 

pengembangan 4D dipilih karena tahap-tahap pelaksanaan dalam model 

pengembangan ini dibagi secara detail seperti yang dikemukan oleh Monica 

Fransisca yang mengatakan prosedur pengembangan 4D merupakan dasar  
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untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran, serta tahap-tahap 

pelaksaan dalam model pengembangan ini dibagi secara detail dan sistematik, 

sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan dilapangan.
48

 Penelitian 

ini dibatasi sampai tahap ketiga yaitu Development (pengembangan). 

Penelitian ini hanya sampai mengetahui validitas, praktilitas dan uji respon 

siswa terhadap LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam pada materi stuktur atom 

yang didesain. 

Materi struktur atom dipilih karena karakteristik materi struktur 

atom yang lebih banyak memuat materi yang bersifat abstrak sehingga 

dibutuhkan suatu sumber belajar yang dapat memvisualisasikan konsep yang 

bersifat abstrak tersebut agar peserta didik dapat memahami konsep kimia 

secara utuh dan pada materi struktur atom terdapat beberapa sub materi yang 

dapat di integrasikan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Rahma Yulia Isnaini, 

bagi guru kimia materi struktur atom merupakan sarana untuk di samping 

mendeskripsikan sifat dan ciri “prilaku” ayat kontekstual atom yang 

merupakan tuntutn Standar Isi (SI) juga merupakan media untuk mendidik 

salah satu karakter super, yaitu bahwa “semakin dekat dengan pusaran (aturan 

Tuhan) manusia semakin terjamin kehidupannya di jalan yang lurus, 

sebaliknya semakin jauh dari pusaran (aturan Tuhan) manusia semakin 

mudah terpengaruh oleh beragam gangguan”.
49

 Dengan didesainnya LKPD 

terintegrasi nilai-nilai Islam ini diharapkan peserta didik mampu memahami 
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konsep pada materi struktur atom serta menghubungkannya dengan nilai-nilai 

Islam sehingga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kualitas dari LKPD yang dihasilkan dapat diketahui dari empat 

kriteria yakni komponen kelayakan isi, komponen penyajian, komponen 

kebahasaan dan komponen kegrafikkan
50

. Ditambahkan menurut pendapat 

Mudjijo yang mengatakan uji kepraktisan dapat digunakan sebagai suatu 

ukuran yang menentukan suatu bahan ajar dapat dikatakan baik atau tidak
51

 

1. Analisis Validasi LKPD Terintegrasi Nilai-Nilai Islam pada Materi 

Struktur Atom 

a. Validasi materi 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam yang 

telah didesain, termasuk kriteria sangat valid dengan tingkat validitas 

adalah 84,07% dan layak digunakan sebagai sumber belajar. Hasil 

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna 

Almira Sari dari penelitiannya ia memperoleh skor  118 dari skor 

maskimal 145 sehingga berada pada kriteria sangat valid
52

 dan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfa Dina dengan skor yang diperoleh 

4,00 yang dikaterogikan valid, skor tersebut dihitung menggunakan 

rating scale. 
53
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Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi pada setiap aspek 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

1) Komponen Kelayakan isi 

Komponen kelayakan isi pada LKPD terintegrasi nilai-nilai 

Islam merupakan penilaian terhadap isi dari LKPD yang telah 

didesain pada materi struktur atom. Kualitas isi pada materi 

struktur atom ini memiliki nilai 82,85% dengan kriteria sangat 

valid yang dapat ditafsirkan bahwa materi yang terdapat pada 

LKPD telah sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku yakni 

dengan tuntutan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Hal ini sesuai dengan Depdiknas yang menyatakan untuk 

menghasilkan sebuah LKPD bermakna dan dapat digunakan 

dengan mudah oleh siswa maka LKPD harus menggambarkan 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh peserta didik
54

. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfa Dena Pranoto dengan skor 4, 

26 dan kriteria sangat valid, skor tersebut dihitung menggunakan 

rating scale.
55

 

2) Komponen Penyajian 

Komponen penyajian terhadap LKPD pada materi struktur 

atom  adalah 83,63% dengan kategori kevalidan sangat valid. Hal 

ini menunjukkan bahwa komponen-komponen yang ada di dalam  
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LKPD telah disajikan secara sistematis dan jelas. LKPD yang 

disusun secara sistematis dan jelas akan membuat peserta didik 

terarah dalam belajar. Hal ini sejalan dengan Nasution yang 

menyatakan salah satu keuntungan dari pembelajaran secara jelas 

dan spesifik yaitu pembelajaran peserta didik  menjadi terarah.
56

 

3) Komponen Kebahasaan  

Penilaian komponen kebahasaan pada LKPD terintegrasi 

nilai-nilai Islam pada materi struktur atom memiliki kategori sangat 

valid dengan nilai 85,56%. Hal ini menunjukkan LKPD yang telah 

didesain menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang dapat dibaca, 

LKPD menggunkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan bahasa 

dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan depdikas yang menyatakan 

untuk menghasilkan suatu bahan ajar yang baik, perlu 

dilakukannya evaluasi terhadap komponen kebahasaan yang terdiri 

atas keterbacaan kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar dan pemanfaatan bahasa yang jelas dan singkat.
57

 

Komponen-komponen kebahasaan inilah yang dapat membuat 

peserta didik mengerti terhadap bahan ajar yang diberikan. 

b. Validasi Media 

Komponen kegrafikkan terhadap LKPD terintegrasi nilai-nilai 

Islam pada materi struktur atom memiliki nilai 83,63% dengan kategori  
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sangat valid. Hal ini berarti LKPD yang disajikan terhadap komponen 

kegrafikkan yang meliputi gambar pada model dapat diamati dengan 

jelas, jenis huruf jelas, tata letak teratur, warna yang digunakan menarik 

perhatian peserta didik. Hal ini sejalan dengan depdiknas yang 

menyatakan komponen-komponen kegrafikkan yang perlu diperhatikan 

untuk menghasilkan suatu bahan ajar yang baik yaitu jenis dan ukuran 

dalam penggunaan font, tata letak (layout), gambar dan desain 

tampilan.
58

  

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzia Rahmi Skor rata-rata validasi pada aspek 

kelayakan kegrafisan adalah 95,83%. Berdasarkan kriteria kelayakan 

perangkat pembelajaran, maka kriteria kelayakan analisis persentase 

95,83% termasuk kategori sangat valid. LKPD telah menggunakan jenis 

dan ukuran huruf yang baik dan menarik, memiliki layout/tata letak 

yang menarik dan memiliki ilustrasi/gambar yang berhubungan dengan 

konsep.
59

  

c. Validasi Ahli Agama Islam  

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam yang 

telah didesain, LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam LKPD terintegrasi 

LKPD termasuk kriteria sangat valid dengan tingkat validitas adalah 

82% dan layak digunakan sebagai sumber sumbbelajar. Hasil penelitian  
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ini diperkuat dengan hasil penelitian Nurhusnul Khotimah, Khaeruman, 

Yusran Khery menunjukkan bahwa Integrasi nilai-nilai imtaq sangat 

berpengaruh pada motivasi siswa karena modul yang dipelajari menarik 

dan merupakan hal baru bagi siswa dimana materi struktur atom 

dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan yaitu ayat-ayat Alquran tentang 

kekuasaan Allah SWT dan yang dipaparkan bukan hanya ilmuwan-

ilmuwan barat saja tetapi ilmuwan-ilmuwan islam juga. Sehingga dari 

dalam siswa akan tumbuh rasa ingin tahu yang besar, harapan dan cita-

cita untuk maju dan berhasil karena menurut mereka umat-umat islam 

pun bisa maju dan bisa dibanggakan seperti ilmuwan islam yang sudah 

dipaparkan pada modul.
60

 

Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli agama islam pada setiap 

aspek dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

1) Komponen Kelayakan Isi 

Komponen kelayakan isi pada LKPD terintegrasi nilai-nilai 

Islam merupakan penilaian terhadap isi dari LKPD yang telah 

didesain pada materi struktur atom. Kualitas isi pada materi 

struktur atom ini memiliki nilai 80% dengan kriteria valid yang 

dapat ditafsirkan bahwa materi yang terintegrasi dengan nilai-nilai 

Islam yang terdapat pada LKPD  sesuai dengan nilai-nilai Islam 

baik dalam ketepatan pemilihan ayat Al-Qur’an dan hadis serta 

dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist ts kedalam materi  
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struktur atom. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Heppy Okmarisa dan Ayi Darmana yaitu 

bahan ajar terintegrasi nilai-nilai spiritual yang dikembangkan 

memiliki validditas dalam kategori sangat tinggi dan bahan ajar 

terintegrasi nila-nilai spiritual efektif digunakan dalam pencapaian 

komptensi sikap spiritual mengacu pada Komptensi Inti 1 yang 

ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata skap spiritual peserta 

didik sebesar 0,45 dengan kategori sedang.
61

 

2) Komponen Kebahasaan  

Penilaian komponen kebahasaan pada LKPD terintegrasi 

nilai-nilai Islam pada materi struktur atom memiliki kategori valid 

dengan nilai 80%. Hal ini menunjukkan LKPD yang telah didesain 

menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang dapat dibaca, LKPD 

yang didesain jelas dalam penulisan ayat Al-Qur’an dan 

terjemahannya, konsisten dalam penulisan huruf arab, serta 

menggunakan bahasa yang menarik dalam penyampaian materi 

yang terintegrasi Islam.  

3) Komponen Penekanan-penekanan Materi 

Penilaian komponen penekanan-penekanan materi pada 

LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam pada materi struktur atom 

memiliki kategori sangat valid dengan nilai 90%. Hal ini 

menunjukkan LKPD yang telah didesain menunjukkan perbedaaan  
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warna informasi terkait materi-materi yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai Islam serta terdapat penebalan kata terkait kalimat-

kalimat penting yang berkaitan dengan integrasi Islam dan materi 

struktur atom.  

Hasil dari analisis tingkat kevalidan dari LKPD terintegrasi nilai-

nilai Islam pada materi struktur atom secara keseluruhan memiliki rata-

rata 83,23% dengan kategori sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa 

LKPD yang didesain telah sesuai dengan seluruh aspek dalam uji validitas 

yaitu komponen kelayakan isi, komponen  penyajian, komponen 

kebahasaan, komponen kegrafikkan, dan komponen agama islam.  

2. Analisis Praktikalitas LKPD Terintegrasi Nilai-Nilai Islam pada Materi 

Struktur Atom 

Uji kepraktisan bertujuan untuk mengetahui praktikalitas LKPD 

yang didesain. Menurut Nieveen dalam penelitian Ika Nurul Sannah 

menyatakan bahwa suatu material dianggap berkualitas jika memenuhi 

aspek kepraktisan (practically). Aspek kepraktisan dipenuhi jika praktisi 

(guru) menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan dan 

didukung fakta yang menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan dapat 

diterapkan.
62

 Dalam penelitian ini kepraktisan diukur berdasarkan 

penilaian dari guru yang berkriteria praktis atau sangat praktis terhadap 

aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, komponen agama islam dan 
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kegrafikan. Setiap aspek dijabarkan beberapa butir penilaian terhadap 

LKPD terintegrasi Islam. 

Berdasarkan Grafik 4.47, pada hasil penelitian uji praktikalitas oleh 

guru, hasil penilaian tertinggi diperoleh dari aspek komponen agama 

dengan nilai sebesar 90% dan penyajian 85%. Hal ini dikarenakan pada 

aspek komponen agama pada indikator penilaian LKPD terintegrasi nilai-

nilai Islam sudah sesuai untuk ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang 

diintegrasikan dengan beberapa sub materi struktur atom, dan tulisan ayat-

ayat Al-Qur’an sudah jelas. Sedangkan penilaian terendah diperoleh dari 

aspek kelayakan isi dengan nilai sebesar 80% dan aspek kebahasaan 

dengan nilai sebesar 80%. Namun aspek keduanya ini sudah masuk 

kriteria “valid”, hanya saja perlu adanya saran dan masukan yang 

diberikan dari guru kimia sebagai praktikal.  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Zainatur Rahma yaitu hasil 

penilaian guru dan siswa pada uji coba lapangan dan uji pelaksanaan 

lapangan menunjukkan bahwa penilaian modul pada aspek materi, bahasa 

dan media modul tersebut termasuk kategori sangat baik menurut rata-rata 

guru dan siswa. 
63

 

Maka dari itu, secara keseluruhan angket praktikalitas oleh guru 

terhadap LKPD terintegrasi nilai-nilai Islam pada materi struktur atom 

kelas X MA dinyatakan praktis dan layak digunakan sebagai sumber 

belajar dalam proses pembelajaran. 
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3. Angket Respon Peserta Didik 

Angket respon peserta didik bertujuan untuk mengetahui respon 

peserta didik terhadap LKPD yang telah didesain. Berdasarkan hasil 

angket respon peserta didik dari 10 orang peserta didik kelas X MA 1 MA 

Darul Himah Pekanbaru diperoleh nilai persentase kepraktisan sebesar 

87,7%. Maka dari itu secara keseluruhan LKPD terintegrasi nilai-nilai 

Islam dinyatakan praktis dan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik 

karena LKPD secara sistematis dan jelas guna mempermudah memahami 

materi pelajaran. Selain itu di dalam LKPD juga disajikan materi yang 

diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam yang dipaparkan dengan bahasa 

yang mudah dipahami peserta didik. Dengan demikiran guru dapat 

terbantu dalam proses belajar mengajar dan membantu peserta didik dalam 

memahami materi struktur atom secara utuh. Hasil penelitian ini diperkuat 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heppy Okmarisa yaitu 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan bahan ajar kimia terintegrasi nilai spiritual dengan hasil 

belajar siswa yang diajar menggunakan buku ajar kimia SMA/MA 

pegangan siswa melalui model pembelajaran Problem-Based Learning 

(PBL).
64
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