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ABSTRAK 

Fachrul Rozi Akbar, (2022) : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta 

Didik (E-LKPD) Interaktif Menggunakan 

Live Worksheet pada Materi Asam Basa. 

Berhubungan dengan masalah pandemi COVID-19 maka diperlukan 

adanya pembaharuan, penyesuaian, dan pembenahan dalam aktivitas belajar 

mengajar di sekolah. Salah satunya dengan cara memanfaatkan dan 

mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa menunjukkan 

berbagai konsep yang mikroskopis dan abstrak yang sukar ditampilkan ataupun 

divisualisasikan langsung yakni LKPD interaktif berbasis live worksheet. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021/2022 di MA Muhammadiyah 

Pekanbaru dengan materi pokok asam basa. Metode penelitian yang digunakan 

yakni melalui permodelan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) dengan batasan sampai pada tahap Implementation 

saja. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa studi pustaka, 

wawancara dan angket. Instrumen pengumpulan data penelitian ini berupa data 

angket validitas dan angket respon. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. LKPD 

interaktif berbasis live worksheet pada materi asam basa yang dihasilkan telah 

teruji sangat valid dengan persentase 88,93% dari ahli media dan 82,44% dari ahli 

materi, dan mendapat respon yang sangat baik dari peserta didik dengan 

persentase 92,66%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa LKPD interaktif 

berbasis live worksheet pada materi asam basa ini dinyatakan sudah valid dan baik 

sehingga media ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Kata Kunci:  Desain dan Uji Coba, Live Worksheet, E-LKPD, Asam Basa. 
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ABSTRACT 

Fachrul Rozi Akbar, (2022) : Design and test interactive student 

worksheets using live worksheets on 

acid - base materials 

Related to the problem of the covid-19 pandemic, It is necessary to 

renew, adjust, and improve teaching and learning activities in schools. One 

of them is by utilizing and developing learning media based on technology 

that can show various miscroscopic and abstract consepts that are difficult 

to display or visualize directly, namely interactive student worksheets based 

on live worksheets. This research was carried out in the 2021/2022 

academic year at Senior High School Muhammadiyah Pekanbaru with the 

main material being is acid - base. The method of this research used was 

through ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) modeling with limitation  up to the implementation stage only. 

The data taken in this research were in the form of literature studies, 

interviews, and questionnaires. The data collection instrument of this 

research was in the form of validity questionnaires and response 

questionnaires data. The data obtained were then analyzed using qualitative 

descriptive analysis and quantitative descriptive analysis techniques. 

Interactive students worksheets based on the live worksheets on acid - base 

materials had been tested to be very valid with a percentage of 88.93% from 

media experts and 82,44% from material experts and got very good 

response from students with percentage of 92,66%. Based on these results it 

can be concluded that interactive student worksheets based on live 

worksheets on acid - base materials are declared to be valid and good so 

that this media is suitable to be applied in the learning process. 

Keywords : Design and test, live worksheets, interactive student 

worksheets acid – base 

  



x 

 ملخص

( : تصميم وجتربة أوراق العمل التفاعلية لدى التالميذ ٢٢٢٢فخر الرازي أكرب، )
 ابستخدام  ورقة العمل احلية يف مادة عصام ابسا. 

فالبد من وجود التجديد، والتعديل واإلصالح يف  ٩١ –ارتباطا ابلوابء كوفيد  
تفادة وتنمية وسيلة عملية التعليم والتعلم يف ادلدرسة. ومن إحدى الطرق يف ذلك اس

التعليم على أساس التكنولوجيا الذي يتمكن من الداللة على شىت ادلفاهيم اجملهرية 
وادللخصة الصعبة يف عرضها أو تصويرها ادلباشر وهي أوراق العمل التفاعلية لدى 

يف  ٢٢٢٩/٢٢٢٢التالميذ ابستخدام  ورقة العمل احلية. مت تنفيذ هذا البحث يف عام 
ثانوية احملمدية بكنبارو ابدلادة الرئيسية يف عصام ابسا. طريقة البحث ادلدرسة ال

) التحليل، التصميم، التنمية،  ADDIEادلستخدمة يف هذا البحث هي منوذج 
التطبيق، التقييم ( وهي حمدودة يف مرحلة التطبيق فقط. هذا البحث حبث مكتيب. 

نة. أسلوب مجع البياانت يف هذا والبياانت يف هذا البحث صادرة من ادلقابلة واالستبا
البحث استبانة التدقيق واستبانة الرد من ادلخربين. وُحلِّلت البياانت اليت مت احلصول 
عليها بتقنية التحليل الوصفي الكيفي والكمي. لقد متت جتربة أوراق العمل التفاعلية 

أبهنا دقيق لدى التالميذ ابستخدام  ورقة العمل احلية يف مادة عصام ابسا واتضحت 
% عند اخلرباء يف ٩٢، ٤٤ % عند اخلرباء يف وسيلة التعليم وبقدر١٨،٩٩جدا بقدر 

%. ومن تلك النتائج ٩٩،١٢ادلادة وحصلت على رد جيد جدا من التالميذ بقدر 
ميكن االستنباط أبن أوراق العمل التفاعلية لدى التالميذ ابستخدام  ورقة العمل احلية يف 

 ق وجيد ولذلك أصبحت صاحلَة االستخدام يف عملية التعليم. مادة عصام ابسا دقي

التصميم والتجربة، أوراق العمل احلية، أوراق العمل لدى الكلمات املفتاحية : 
  التالميذ، عصام ابسا.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah sebuah sarana yang dipergunakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas individu supaya tidak ketinggalan dari teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang saat ini. Pendidikan juga 

berperan vital dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan 

unggul (Carisma et al., 2017: 112). Pada hakikatnya, dalam proses belajar 

mengajar diupayakan supaya siswa bisa mengembangkan kreativitas dan 

aktivitasnya melalui beragam pengalaman dan interaksi dalam belajar. 

Al-Qur’an pun menyebut tentang orang yang mempunyai pendidikan 

dan pengetahuan, maka Allah SWT akan membuat derajat hidupnya 

meningkat seperti pemaparan yang termuat dalam surah Al-Mujadillah : 11 

berikut. 

 

Artinya: … “Dan apabila dikatakan: „Berdirilah kamu‟, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Shihab, 2005: 372)  

 

Ayat tersebut memiliki makna bahwasanya Allah SWT akan 

menaikkan derajat mereka yang berilmu serta beriman. Selain itu, ayat ini 



2 

  

 

juga menjelaskan bahwasanya ilmu harus membuahkan khasyyah yaitu 

kekaguman dan ketakutan terhadap Allah SWT, dimana ini akan memotivasi 

orang-orang yang berilmu untuk memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang 

dimilikinya guna kepentingan orang banyak (Sholeh, 2016: 13). 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 pasal 19 menerangkan, 

penyelanggaraan proses belajar mengajar satuan pendidikan dilaksanakan 

dengan inspiratif, interaktif, menantang, menggembirakan, dan memberi 

motivasi pada siswa untuk secara aktif turut serta, dan memberi kecukupan 

ruang untuk kemandirian, kreativitas, dan prakarsa seusai akan minat, bakat, 

serta perkembangan fisik maupun psikologis siswa (Munifatun et al., 2017: 

198). Maka dari hal tersebut, diharapkan dalam aktivitas belajar mengajar 

bukan sebatas menjadikan peserta didik dapat melakukan interaksi dengan 

pengajar sebagai sumber belajarnya, tetapi juga dengan keseluruhan sumber 

belajar yang memungkinkan digunakan dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Sebab pembelajaran yang baik akan dapat 

memberi peluang pada peserta untuk berinteraksi bersama lingkungan dan 

guru, sehingga peserta didik dalam proses pembelajarannya bukan sebatas 

menghafal beberapa informasi atau fakta saja, namun juga berkaitan dengan 

proses berpengalaman dan peristiwa mental. 

Salah satu pembelajaran IPA yang didalam prosesnya 

mengikutsertakan peranan siswa dalam pemahaman konsep adalah 

pembelajaran kimia. Pemahaman konsep kimia tidaklah cukup dengan guru 

yang hanya memberikan suatu informasi saja, namun peserta didik juga harus 
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dapat mengkonstruksikan pemahamannya akan konsep yang ada. Peserta 

didik diharuskan untuk aktif dalam proses berbuat dan mencari tahu, sehingga 

siswa bisa mengembangkan kemampuannya dalam memahami konsep dan 

memperoleh pemahaman yang lebih luas (Abdurrohim et al., 2016: 198). 

Kimia merupakan bagian dari pengetahuan tentang sains yang terus 

berkembang terkait dengan karakteristik alam maupun gejala alam sekitar 

lewat cara yang sistematik yang diaplikasikan pada lingkungan. Materi dalam 

pelajaran kimia bisa dikatakan sulit karena kimia termasuk ilmu yang 

menunjukkan fenomena yang tidak jelas (abstrak). Apalagi dengan adanya 

penyebaran virus corona yang mulanya sangat mempengaruhi perekonomian 

dunia, namun dampaknya kini juga dirasakan dalam aspek pendidikan. 

Sehingga physical distancing yang harus diterapkan menjadikan proses 

belajar mengajar harus diberikan dengan metode belajar dari rumah atau 

learning from home (Ramdani et al., 2020: 91). Pemerintah dalam 

keputusannya untuk meliburkan semua kegiatan dalam pendidikan, 

menjadikan lembaga pendidikan yang bersangkutan harus berinovasi dan 

memberi alternatif proses pembelajaran untuk siswanya. Selain itu, peserta 

didik juga tetap diharuskan menggunakan waktunya selama di rumah untuk 

mengerjakan tugas, ujian, berdiskusi, dan belajar secara daring.  

Berhubungan dengan masalah ini, maka diperlukan adanya 

pembaharuan, penyesuaian, dan pembenahan dalam aktivitas belajar 

mengajar di fase pandemi Covid-19 ini, yaitu dengan caara memanfaatkan 

dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi yang bisa 
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menunjukkan berbagai konsep yang mikroskopis dan abstrak yang sukar 

ditampilkan ataupun divisualisasikan langsung. Sebab mengacu tanya jawab 

bersama guru kimia di MA Muhammadiyah Pekanbaru yaitu Ibu Ratna Dewi 

R, S.Pd diperoleh informasi bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis 

teknologi menjadi salah satu hambatan dalam pembelajaran daring saat ini, 

seperti guru masih beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, kurangnya 

fasilitas pembelajaran, dan masalah koneksi jaringan sehingga menyebabkan 

pembelajaran daring cenderung monoton. Guna memecahkan persoalan ini, 

diperlukan alternatif pembelajaran yang bisa membantu peserta didik belajar 

daring tanpa bosan. Alternatif yang bisa dipergunakan, di antaranya yakni 

memanfaatkan media LKPD interaktif untuk membantu siswa agar lebih aktif 

dalam pembelajaran, sehingga dapat mengatasi kebosanan dimasa pandemi 

Covid-19 (Purnama & Suparman, 2020: 35). 

Terkait ini juga diperlukan teknologi multimedia yang juga berperan 

sebagai penunjang untuk memberi kesan yang lebih besar dalam bidang 

media pembelajaran. Media multimedia yang menarik untuk dimanfaatkan, 

salah satunya ialah media interaktif berbasis komputer karena dapat 

mengintegrasikan video, audio, animasi, grafik, dan teks (Kalima et al., 2018: 

10). Sebab keberadaan LKPD cetak atau biasa sampai sekarang belum efektif 

dan masih minim sebagai media pembelajaran, baik dari sisi kepraktisannya, 

isi, ataupun tampilan. Guna memaksimalkan baik dari sisi kualitas ataupun 

tampilan pembelajaran, diperlukan transformasi berbasis TIK (teknologi 

informasi dan telekomunikasi). Fungsi dari LKPD cetak sendiri dalam 
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transformasi tersebut dapat digantikan oleh LKPD interaktif supaya materi 

pelajarannya lebih mendalam, dapat lebih hidup, dan menambah kreativitas 

siswa (Herawati et al., 2016: 135). 

LKPD yang interaktif merupakan sebuah alternatif yang meliputi 

latihan soal-soal dan materi berbasis komputer sebab dalam menjalankannya 

diperlukan  sebuah komputer. LKPD interaktif dengan LKPD biasa memiliki 

beberapa persamaan, akan tetapi secara output tidaklah sama. LKPD ialah 

kumpulan lembaran yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan 

dikerjakan siswa nantinya. LKPD tersebut termasuk kedalam media cetak. 

Sifat dari bahan cetak sendiri adalah mudah sobek dan rusak, oleh karenanya 

menjadikan peserta didik kurang berminat membacanya dan LKPD ini tidak 

efektif digunakan di masa pandemi. Selain itu, LKPD ini sebatas berisikan 

beberapa gambar 2D dan tulisan yang menjadikan peserta didik kurang 

berimajinatif dan lekas merasa bosan.  

Adanya gambar diam dalam buku teks menjadikan peserta didik 

kurang interaktif dan cenderung pasif sebab media gambar 2D kurang 

menarik, kurang terlihat nyata, dan tidak dapat memberikan respon timbal 

balik untuk peserta didik (Sumardani et al., 2020: 154). Sedangkan LKPD 

interaktif bisa dibentuk dengan tampilan yang lebih praktis, lebih menarik, 

serta bisa menjadikan daya inovasi meningkat sehingga bisa meminimalisir 

kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Selain itu, LKPD tersebut bukan 

sebatas menampilkan pertanyaan dan materi saja, namun juga ditunjang 

dengan video, gambar, maupun animasi yang bisa menguatkan pemahaman 
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siswa ketika belajar mengenai materi yang disampaikan sehingga peserta 

didik yang malas membaca tidak kesulitan dalam menyimpulkan materi yang 

dipelajarinya (Indriani & Lazulva, 2020: 4). Selain itu melalui LKPD 

interaktif ini peserta didik akan memperoleh respons secara langsung saat 

mengerjakan soal-soal latihan (Kalima et al., 2018: 12). 

Salah satu contohnya yaitu materi asam basa. Dimana materi ini 

termasuk materi kimia yang memerlukan pemahaman prosedural, konsep, dan 

faktual. Pemahaman faktual terdiri dari sifat-sifat basa dan asam. Sementara 

pemahaman prosedural meliputi titrasi asam basa, penentuan pH larutan, dan 

penentuan trayek pH indikator asam basa. Pemahaman konsep terdiri dari 

definisi asam basa mengacu pemaparan Lewis, Bronsted-Lowry, dan 

Arhennius (Adlina, 2017: 71). Berdasarkan pemaparan latar belakang 

tersebut, mendorong peneliti mengkaji penelitian mengenai “Desain dan Uji 

Coba Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) Interaktif Menggunakan 

Live Worksheet pada Materi Asam Basa”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar lebih dapat menghindari kekeliruan pemahaman dan mudah dalam 

memahami penelitian ini, dijabarkan sejumlah istilah yang diperlukan untuk 

didefinisikan, yakni : 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (E-LKPD) yaitu panduan peserta didik yang 

dipergunakan dalam menyelidiki ataupun memecahkan permasalahan. 

LKPD yakni lembaran berisikan tugas yang harus siswa kerjakan (Marito 

et al., 2016: 12). 
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2. LKPD interaktif yakni alternatif yang di dalamnya memuat latihan soal 

dan materi yang berbasis komputer sebab untuk menjalankannya 

membutuhkan komputer (Kalima, 2018: 34). 

3. Materi asam basa termasuk materi kimia yang memerlukan pemahaman 

prosedural, konsep, dan faktual. Pemahaman faktual terdiri dari sifat-sifat 

basa dan asam. Sementara pemahaman prosedural meliputi titrasi asam 

basa, penentuan pH larutan, dan penentuan trayek pH indikator asam basa. 

Pemahaman konsep terdiri dari definisi asam basa menurut Lewis, 

Bronsted-Lowry, dan Arhennius (Adlina, 2017: 344). 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Mengacu penjabaran latar belakang tersebut, bisa diidentifikasikan 

permasalahannya meliputi: 

a. Pemerintah dalam keputusannya untuk meliburkan semua kegiatan 

dalam pendidikan, menjadikan lembaga pendidikan yang 

bersangkutan harus berinovasi dan memberi alternatif proses 

pembelajaran untuk siswanya. 

b. LKPD biasa tidak efektif digunakan di masa pandemi. 

c. LKPD biasa menjadikan peserta didik kurang interaktif dan cenderung 

pasif sebab media gambar 2D tidak dapat memberi respon timbal 

balik. 
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2. Batasan Masalah 

Supaya masalah penelitiannya tidak meluas dan arahnya semakin 

jelas, maka peneliti membatasi masalah di antaranya: 

a. Penelitian ini akan difokuskan pada desain dan uji coba LKPD 

interaktif khususnya materi asam basa kelas XI. 

b. Penelitian ini termasuk Research and Development (R&D) atau 

penelitian dan pengembangan, dengan memanfaatkan metode 

penelitian pengembangan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Di adaptasi dari 

Mulyatiningsih (2012). Tetapi pada penelitian ini dibatasi sampai tahap 

Implementation saja. 

c. Pengembangan produk yang dimaksud yakni Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) interaktif menggunakan live worksheet.   

3. Rumusan Masalah  

Berdasar pemaparan sebelumnya, dirumuskan permasalahan 

utaman penelitian yakni : 

a. Bagaimana cara mendesain Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif menggunakan live worksheet pada materi asam basa? 

b. Bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) interaktif menggunakan live worksheet pada materi 

asam basa? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian, meliputi: 

a. Guna mengetahui cara mendesain Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) interaktif menggunakan live worksheet pada materi asam 

basa. 

b. Guna mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) interaktif menggunakan live worksheet pada 

materi asam basa. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yakni :  

a. Teoritis 

Mampu menghasilkan desain dan uji coba Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) interaktif menggunakan live worksheet pada 

materi asam basa. 

b. Praktis 

Mampu memberi manfaat untuk seluruh pihak terkait pada 

pembelajaran Kimia di SMA, termasuk guru, siswa, ataupun peneliti 

sendiri. 

1) Bagi siswa, memberi sumber belajar alternatif yang tidak terikat 

ruang dan waktu serta lebih fleksibel. Media ini diharapkan mampu 

memfasilitasi siswa, memberikan kemudahan kepada siswa dalam 

belajar kimia, siswa dapat menggunakan komputer atau HP kearah 
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yang lebih bermanfaat sebagai sarana dalam pembelajaran dan 

peserta didik bisa belajar lebih menyenangkan serta aktif . 

2) Bagi guru, mendorong guru untuk lebih inovatif lagi dalam 

mengembangkan dan menciptakan media pembelajaran kimia. 

Hasil desain & uji coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif menggunakan live worksheet pada materi asam basa ini 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk merangsang 

dan mendukung motivasi belajar kimia. 

3) Bagi sekolah, hasil desain & uji coba Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) interaktif menggunakan live worksheet pada materi asam 

basa ini bisa menginspirasi dalam membentuk media pembelajaran 

yang menarik untuk siswa. 

4) Bagi peneliti, memperluas pengetahuan serta keterampilan terkait 

pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif 

menggunakan live worksheet pada materi asam basa. 

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Pada penelitian terdapat harapan spesifikasi produknya, meliputi: 

1. Produk yang dikembangkan berbentuk Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) menggunakan live worksheet pada materi asam basa. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif menggunakan live 

worksheet pada materi asam basa ini berisi ringkasan materi, video, 

animasi, soal-soal yang berkaitan dengan asam basa. 



11 

  

 

3. Desain Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif pada materi asam 

basa menggunakan live worksheet.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. LKPD Interaktif Live Worksheet 

Pedoman umum pengembangan bahan ajar dari Diknas dalam 

Prastowo (2012) menjelaskan bahwa student work sheet (Lembar Kerja 

Peserta Didik) yakni langkah-langkah atau lembaran-lembaran petunjuk 

untuk menyelesaikan tugas. Penyusunan dan pengembangan LKPD bisa 

dilakukan dengan berdasar pada kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang hendak dilaksanakan. Langkah dan instruksi kegiatan 

yang diberikan harus jelas terkait apa kompetensi dasar yang hendak 

dicapai (Andriyani, 2020: 345). 

LKPD sendiri semasa pengintegrasian TIK seperti saat ini, bukan 

sebatas berbentuk konvensional namun juga elektronik. Salah satunya 

adalah aplikasi live worksheet. Aplikasi live worksheet yakni aplikasi 

gratis yang disediakan google. Aplikasi tersebut akan memudahkan guru 

merubah LKPD biasa yang bisa dicetak semacam png, jpg, pdf, atau 

dokumen menjadi latihan online interaktif yang juga secara otomatis 

mengkoreksi. Peserta didik dengan cara online bisa mengerjakan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) serta mengirim jawabannya pada guru. 

Aplikasi tersebut memiliki kelebihan yang baik untuk peserta didik sebab 

memotivasi dan interaktif, sementara untuk guru dapat menghemat kertas 

dan menghemat waktu. 
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Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dengan bantuan 

Live Worksheet ini tidaklah sulit. Siswa tinggal membuka lembar kerja, 

mengerjakan latihan, kemudian klik “selesai” jika pengerjaan lembar 

kerjanya telah selesai. Selanjutnya siswa mengklik “kirim jawaban saya 

ke guru” serta masukkan email guru (atau kode kunci). Selanjutnya, guru 

akan bisa memeriksanya sesudah mendapat notifikasi melalui email.   

 
Gambar II.1. Tampilan Aplikasi Live Worksheet 

 

 

Gambar II.2. Salah Satu Contoh Tampilan LKPD Interaktif  

Melalui Live Worksheet 
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2. Asam Basa 

Asam secara umum ialah zat molekuler yang apabila bereaksi air 

akan membentuk ion hydronium, sementara basa terdiri dari zat molekul 

dan hidroksida ionik yang apabila direaksikan dengan air akan 

membentuk ion OH
– 

(Brady, 1999: 345). Pengenalan materi asam basa, di 

antaranya adalah:  

a. Dari masyarakat ilmiah, asam dan basa telah diistilahkan semenjak 

dulu. Istilah basa sendiri ditunjukkan untuk zat yang memiliki rasa 

pahit, sementara asam sendiri ditujukan untuk zat yang memiliki rasa 

asam. 

b. Lavoisier pada tahun 1777 memaparkan bahwa oksigen yakni 

komponen pokok yang ada pada senyawa asam. Kemudian Humphry 

Davy pada 1808 menemukan fenomena lainnya, yakni HCl dalam air 

bisa memiliki sifat asam, namun tidak terdapat kandungan oksigen. 

Penemuan tersebut menjadikan Arrhenius mengajukan teori asam 

basa (Nisah, 2017: 234). 

1) Teori Asam dan Basa Menurut Arrhenius Svante Arrhenius  

Asam sesuai pemaparan dari Arrhenius (1887) ialah zat 

yang akan membentuk ion hidronium (H
+
) apabila dilarutkan 

kedalam air. Sementara basa ialah senyawa yang membentuk 

ion OH
– 
 bila dilakukan pelarutan dalam air. 

Contoh Basa: NaOH (aq) → OH
– 

(aq) + Na
+
 (aq)  

Contoh Asam: HCl (aq) → H
+
 (aq) + Cl

–
 (aq)  
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Arrhenius memberi kesimpulan bahwasannya ion OH
−
 

yang terbentuk ketika terjadinya proses ionisasi adalah pemicu 

basa sebuah larutan. 

2) Asam dan Basa Menurut Bronsted-Lowry 

Arrhenius memaparkan bahwa pada teori asam basa 

sebatas reaksinya didalam air. Namun nyatanya, reaksi bukan 

sebatas dalam air, melainkan terdapat yang berbentuk gas yang 

tidak membentuk ion OH
− 

dan ion H
+  

namun termasuk reaksi 

asam basa. Sebab alasan ini maka dibutuhkan teori asam basa 

yang lebih umum dan luas. Berdasar pada fakta ini, Bronsted 

(ahli kimia Denmark) dan Lowry (ahli kimia Inggris) secara 

terpisah mengajukan terkait asam yakni sebuah zat yang 

memberi proton (ion hidrogen pada zat lainnya), sementara basa 

yakni sebuah zat yang menerima proton dari asam (Keenan et. 

al., 1984: 130). Teori tersebut bisa diterangkan oleh reaksi HCl 

dengan NH3. 

HCl(g)  +  NH3(g)  →  NH4Cl(s) 

Proton (H
+
) berpindah ke NH3 dari HCl dengan bentuk 

ikatan koordinasi dari asam yakni HCl, H dan N serta basa 

yakni NH3. Terjadinya reaksi tersebut pada kondisi gas yang 

artinya tidak melibatkan pelarut didalamnya.  

3) Asam dan Basa Menurut Lewis 
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Dibanding Arrhenius Bronsted-Lowry mengemukakan 

teori yang lebih umum, sebab telah meniadakan pembatasan 

teori yang hanya berlaku untuk larutan dalam air. Namun tetap 

ditemukan sejumlah reaksi yang tidak selaras dengan konsep 

Bronsted-Lowry. Keterlibatan konsep dari Bronsted-Lowry 

hanya pada pertukaran proton saja. Sehingga berdasar 

pandangan Lewis, asam dimaknai sebuah senyawa yang mampu 

menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sementara 

basa yaitu sebuah senyawa yang bisa melakukan donor proton 

atau memberi pasangan elektron bagi senyawa lainnya (Keenan 

et. al., 1984: 121). Mengacu paparan Lewis, reaksi asam basa 

terlihat melalui Gambar 1 berikut. 

 

Gambar II.3. Struktur Lewis. 

 Sumber : (Hiskia Ahmad, 2001: 104) 

Sifat umum yang dimiliki oleh asam dan basa bisa dijabarkan 

yakni. 

1) Asam 

a) Asam rasanya masam; contoh, cuka yang mengandung asam asetat 

didalamnya, lemon dan juga buah sitrun lainnya dengan kandungan 

asam sitrat. 
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b) Asam mengakibatkan warna zat warna tumbuhan berubah; contoh, 

lakmus biru yang mampu diubahnya sehingga merah. 

c) Asam mampu melakukan reaksi bersama sejumlah jenis logam, 

contoh besi, magnesium, dan seng yang membuat timbulnya gas 

hidrogen. Pada magnesium dan asam klorida terjadi reaksi khas, 

yakni :   

2HCl(aq) + Mg(s) → MgCl2(aq) + H2(g) 

d) Asam mampu melakukan reaksi bersama karbonat serta bikarbonat  

misal NaHCO3, CaCO3, dan Na2CO3, dimana hasilnya menjadi gas 

karbondioksida, misalnya: 

   HCl(aq) + NaHCO(s )→ NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

2HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

e) Larutan asam bisa menjadi penghantar arus listrik di dalam air.  

2) Basa 

a) Basa rasanya pahit. 

b) Basa akan licin bila disentuh; contoh, sabun dengan kandungan basa. 

c) Basa mampu melakukan reaksi bersama sejumlah jenis logam, 

contoh besi, magnesium, dan seng menghasilkan ion basa tertentu, 

misalnya : 

Al
3+

 + 3NaOH→ Al(OH)3 + 3Na
+
 

d) Basa mengakibatkan warna pada zat warna tumbuhan berubah; 

misalnya mengubah warna lakmus dari merah menjadi biru. 

e) Larutan basa bisa menjadi pengahantar arus listrik jika di dalam air 
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(Chang, 2005: 150). 

Secara teoritis guna perhitungan pada asam kuat terkait konsentrasi 

ion H
+
 dan pada basa kuat terkait ion OH

–
, bergantung pada jumlah ion 

OH
–
 dan ion H

+
 dalam larutan yang terionisasi dalam larutan.  

1) Asam Kuat 

Guna memudahkan, penulisan rumusnya yakni :  

[H
+
] = a x Ma 

Keterangan:  

Ma = konsentrasi asam 

a  = jumlah ion H
+
 

 

2) Basa Kuat 

Guna memudahkan, penulisan rumusnya yakni : 

[OH
-
] = b x Mb 

Keterangan:  

Mb = konsentrasi basa 

b = jumlah ion OH
– 

 

 

Sehingga diperoleh persamaan: 

pH = -log [H
+
] 

pOH = -log [OH
–
] 

Karena harga Kw = 10
-14

 maka pKw = 14 

pKw = pH + pOH 

14  = pH + pOH   

Sedangkan pada asam lemah dan basa lemah hanya sebagian kecil 

saja molekul-molekul asam lemah atau basa lemah yang dapat terionisasi 

dalam air. Penentu jumlah ionisasi atas asam dan basa yang bisa diuraikan 
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yakni melalui derajat ionisasi (α), oleh karenanya akan terlihat pada 

larutan mengenai jumlah ion OH
-
 dan ion H

+
. Konsentrasi ion OH

–
 dan 

ion H
+
 bisa pula didapat dari nilai tetapan kesetimbangan ionisasi basa 

lemah (Kb) serta asam lemah (Ka) (Chang, 2005: 152). 

1) Konsentrasi ion H
+
 pada asam lemah 

[H
+
] = √        

Keterangan: 

Ma: konsentrasi asam 

Ka : harga tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah 

 

2) Konsentrasi ion OH
-
 pada basa lemah  

[H
+
] = √        

Keterangan: 

Ma: konsentrasi basa 

Ka : harga tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah 

 

3. Teori Penelitian R & D 

Metode penelitian Research and Development (R&D) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk 

tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di 

masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2011 :297). 

Menurut Amile and Reesnes (2015:297), Research and 

Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 
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Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa metode R&D adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan 

kriteria dari produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru 

melalui berbagai tahapan dan validasi atau pengujian. Peneliti melakukan 

penelitian terlebih dahulu untuk mengumpulkan sejumlah data yang 

dibutuhkan selanjutnya dilakukan pengembangan sistem dan melakukan 

pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang dibuat. 

4. Model Pengembangan ADDIE 

Model ADDIE adalah singkatan untuk lima tahap proses 

pengembangan, yaitu Analyze (Analisis), Design (Desain), Development 

(Pengembangan), Implement (Implementasi), Evaluate (Evaluasi) 

tergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan yang telah 

diberikan. Menurut Branch (2009) ADDIE adalah akronim untuk 

Menganalisis, Merancang, Mengembangkan, Menerapkan, dan 

Mengevaluasi. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Konsep 

ADDIE diterapkan di sini untuk membangun pembelajaran berbasis 

kinerja. Filosofi pendidikan untuk aplikasi ADDIE ini adalah bahwa 

pembelajaran yang disengaja harus berpusat pada peserta didik, inovatif, 

otentik, dan inspirasional. Selanjutnya Molenda (2015) menyimpulkan 

bahwa ADDIE adalah singkatan untuk menggambarkan setiap pendekatan 

berbasis proses untuk mengembangkan konten pembelajaran. Namun, 

yang penting tentang ADDIE adalah sifatnya yang iteratif, melibatkan 
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tinjauan dan revisi selama proses desain. 

Adapun langkah alternatif  lainnya dalam pengembangan  ini 

menurut Rusdi (2018) adalah sebagai berikut : Pertama tahap Analyze 

(Analisis) meliputi menganalisis kebutuhan, menganalisis karakteristik 

peserta didik, menganalisis kemampuan awal yang telah dimiliki oleh 

peserta didik, menganalisis ketersediaan fasilitas pendukung, 

menganalisis Kurikulum, menganalisis tujuan pembelajaran yang baik 

yang khusus maupun umum, menganalisis tugas yang dikerjakan oleh 

peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya tahap kedua, 

Design (Desain) yaitu menentukan tim yang terlibat dalam 

pengembangan, menentukan persyaratan dan tugas setiap tim, 

menentukan jadwal pengembangan, menentukan struktur materi, 

menentukan spesifikasi media yang dikembangkan, membuat story board 

medianya, menyiapkan instrumen penilaian ahli, praktisi, dan uji coba, 

mengidentifikasi teknologi pendukung produksi media. Tahap ketiga, 

Develop (Pengembangan) yaitu mengembangkan media secara 

konseptual, mengembangkan media secara praktikal, Kemudian tahap 

keempat, Implement (Implementasi) yaitu mengujicobakan produk pada 

jumlah terbatas (one to one trail atau small group trail) dan jumlah yang 

lebih luas (field trail), Terakhir tahap Evaluate (Evaluasi) yaitu 

melakukan formatif terhadap proses yang sedang berlangsung dan 

melakukan evaluasi sumatif terhadap efisiensi dan efektivitas produksi 

dan penggunaan media pembelajaran. 
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Kelebihan dari model ini yang didasari beberapa pertimbangan 

yaitu memberi peluang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas 

pengembangan pada setiap tahap, memiliki dampak positif terhadap 

kualitas produk pengembangan serta peneliti juga lebih mudah memahami 

setiap tahapannya. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya 

evaluasi pada setiap tahapan bertujuan untuk meminimalisir tingkat 

kesalahan atau kekurangan produk pada tahap akhir model ini (Tegeh, 

Jampel, & Pudjawan, 2014). 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilaksanakan Novi Indriani, Lazulva pada jurnalnya  

Desain dan Uji Coba LKPD Interaktif dengan Pendekatan Scaffolding 

pada Materi Hidrolisis Garam menunjukkan bahwa validasi yang 

dihasilkan ahli materi dan ahli media didapat kriteria yang sangatlah valid 

yakni berskor 92,5 %. Sedangkan untuk pengujian praktikalitas guru 

dikategorikan sangat praktis dengan nilai berskor 88,75%, dan pengujian 

praktikalitas siswa dikategorikan sangat praktis dengan nilai berskor 

90,45%  (Indriani & Lazulva, 2020:12). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laras Cesilia Elwi, Festiyed, dan 

Djusmaini Djamas dalam jurnalnya Pembuatan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) Multimedia Interaktif Menggunakan Course Lab Berbasis 

Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Fisika Kelas X SMA/MA 

menunjukkan bahwa validasi LKPD multimedia interaktif dikategorikan 

sangat valid. Dimana rata-rata nilai validasi 91,6%. LKPD multimedia 
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interaktif yang dikembangkan dikategorikan sangat praktis menurut guru 

dari aspek kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, serta manfaat dengan 

nilai rata-rata 91,1%. Penggunaan LKPD multimedia interaktif pada uji 

coba terbatas dalam pembelajaran peserta didik kelas X sudah praktis, 

dengan nilai rata-rata uji kepraktisan menurut peserta didik sebagai 

pengguna 82,3% (Elwi et al., 2017: 9). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Andriyani, Yahya Hanafi, Irma 

Yulianti Budi Safitri, dan Sri Hartini dalam jurnalnya Penerapan Model 

Problem Based Learning Berbantuan LKPD Live Worksheet untuk 

Meningkatkan Keaktifan Mental Siswa pada Pembelajaran Tematik Kelas 

VA SD Negeri Nogopuro menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

keaktifan mental belajar peserta didik dengan mempergunakan model 

Problem Based Learning berbatuan LKPD Live Worksheet dengan pada 

siklus I rata-ratanya 71,91% dan pada siklus II menjadi 86,27%  

(Andriyani et al., 2020: 12).   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di MA Muhammadiyah Pekanbaru 

tahun ajaran 2021/2022. 

B. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan yakni Research and Development (R&D) 

atau penelitian dan pengembangan. Dimana fungsinya agar memperoleh suatu 

produk, dan pengujian efektif tidaknya produk itu. Akan tetapi dalam 

penelitian ini tidak dilakukan pengembangan media pembelajaran secara 

menyeluruh, sebab desain dari peneliti hanya sebatas uji coba media 

pembelajaran. Desain ini akan diterapkan bagi kelompok kecil yakni pada 

siswa. Tujuannya yakni guna mengetahui LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) interaktif yang sudah didesain berdasarkan respon siswa apakah sudah 

dinilai praktis atau belum. 

Metode penelitian yang digunakan yakni melalui permodelan ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Diadaptasi 

dari Mulyatiningsih (2012), tahapan desain pengembangan ADDIE dijelaskan 

pada Gambar III. 1. 
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Gambar III.1.  Garis Besar Pengembangan LKPD Interaktif Live Worksheet 

  Sumber : (Mulyatiningsih, 2012 : 185) 

 

Pada penelitian ini peneliti melakukan batasan pengembangan LKPD 

Interaktif Live Worksheet sampai tahap Implementation saja yaitu pengujian 

uji coba terbatas, dengan bantuan ahli media dan ahli materi serta peserta 

didik. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitiannya yakni Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif live worksheet dengan materi asam basa.   

Survei 

lapangan 

A 
Analysis 

D 
Design 

Membuat desain LKPD interaktif dengan live worksheet. 

Penyusunan design berupa huruf, warna, video, gambar, dan materi 

menyesuaikan apa yang dibutuhkan dilapangan.  

D 
Development 

Menyuusun dan mengembangkan hasil desain LKPD menjadi 

sebuah pengembangan LKPD yang utuh. 

I 
Implement 

Pengujian ujian coba terbatas, dengan bantuan ahli media dan ahli 

materi dan serta peseta didik. 

E 
Evaluate 

Melakukan penilaian untuk mengukur, menginterpretasikan 

keefektifan LKPD yang dikembangkan berdasarkan uji coba 

terbatas. 

Wawancara dengan guru, 

Mengalisis kurikulum untuk 

menghasilkan kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, 

analisis kebutuhan untuk  

peserta didik 

Studi 

pustaka 

Melakukan kajian literatur dari 

berbagai jurnal dan buku 
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2. Subjek Penelitian    

Subjek penelitiannya yakni responden dan validator. Pada penelitian 

ini, validator mencakup 1 orang dosen ahli materi yaitu Bapak Lazulva, 

M.Si., 1 orang dosen ahli media yaitu Bapak Dr. Kuncoro, S.Si, M.Sc., dan 1 

orang guru kimia MA Muhammadiyah Pekanbaru yaitu Ibu Ratna Dewi R, 

S.Pd. Sementara untuk responden penelitian mencakup 10 orang peserta didik 

kelas XII MIA MA Muhammadiyah Pekanbaru.  

a. Ahli Materi Pembelajaran   

Untuk ahli materi pembelajaran kimia validator berpendidikan bidang 

kimia pada jenjang strata dua (sarjana S2) dimana asalnya dari dosen 

dengan berpengalaman tinggi serta luas pada pembelajaran kimia.  

b. Ahli Media Pembelajaran  

Untuk ahli dalam media pembelajaran validator telah menempuh jenjang  

pendidikan strata dua (sarjana S2) yakni dosen dengan keahlian dan 

pengalaman guna merancang dan mengembangkan desain media 

pembelajaran.  

c. Ahli Uji Praktikalitas   

Untuk ahli dalam uji praktikalitas LKPD validator telah menempuh 

pendidikan strata 1 (sarjana S1) dimana berpengalaman tinggi dan luas 

pada pengajaran kimia yang asalnya dari sekolah.  

d. Peserta Didik  

Peserta didik selaku subjeknya memiliki batasan guna memantau respon 

peserta didik terhadap LKPD. Disini, batasan subjeknya meliputi 10 
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peserta didik kelas XII MIA MA Muhammadiyah Pekanbaru sebagai 

responden. 

D. Populasi dan Sampel 

Pada penelitian, populasinya yakni siswa kelas XI MIA MA 

Muhammadiyah Pekanbaru dan guru MA Muhammadiyah Pekanbaru. 

Sedangkan sampel yang digunakan yakni 10 orang siswa kelas XII MIA MA 

Muhammadiyah Pekanbaru dan 1 orang guru MA Muhammadiyah 

Pekanbaru. 

Pada penelitian dipergunakan teknik mengambil sampel yakni  

sampling purposive. Teknik sampling purposive merupakan teknik guna 

menentukan sampel berdasar suatu pertimbangan (Sugiyono, 2017: 54). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian, instrumen digunakan sebagai alat agar data penelitian 

bisa dikumpulkan. Sebab instrumen ataupun alat disini akan memberi 

gambaran tata cara pelaksanaan penelitian, atau populer pula sebagai teknik 

penelitian. (Sanjaya, 2013: 345). Adapun teknik guna mengumpulkan data 

yang dipergunakan, yakni : 

1. Wawancara, 

Wawancara, (Interview) merupakan teknik yang dilakukan 

dengan berdialog mempergunakan media ataupun tatap muka secara 

langsung oleh pewawancara dengan narasumber yang djadikan sumber 

data. Pada penelitian pendidikan, wawancara, selalu dipergunakan dalam 

pengumpulan data, hal itu dikarenakan teknik ini dinilai mampu dan 
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ampuh bagi pengumpulan informasi termasuk pendapat, pandangan atau 

sikap individu (Sanjaya, 2013: 56). 

2. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner yakni teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan 

melalui pemberian pernyataan atau pertanyaan tertulis agar memperoleh 

jawaban dari responden (Sugiyono, 2017: 123). Angket berisi daftar 

pertanyaan untuk responden yang bersedia memberi tanggapan selaras 

yang diminta pewawancaranya. Angket yang disebar ditujukan untuk 

pencarian informasi secara lengkap terkait sebuah masalah dan tidak ada 

kekhawatiran responden apabila jawaban tidak sejalan realita pada daftar 

pertanyaan yang diisi. Di samping itu responden memiliki suatu informasi 

yang dikehendaki pewawancara (Riduwan, 2015: 96). Angket yang 

digunakan terdiri dari 4 macam yaitu angket respon siswa, angket 

pengujian praktikalitas guru, angket pengujian validittas ahli media 

pembelajaran dan angket pengujian validitas dari ahli materi pembelajaran. 

a. Angket Uji Validitas oleh Ahli Media Pembelajaran. 

Produk awal Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif 

mempergunakan Live Worksheet yang sudah dirancang dimana 

sebelumnya dari ahli media sudah dinilai validasinya. Validasi 

instrumen dilakukan 1 orang ahli desain media. Dengan penyusunan 

instrument dinilai mempergunakan Rating Scale. Definisi Rating 

Scale) yakni data mentah berbentuk angka yang selanjutnya menjadi 

data kualitatif atau dikenal sakala penilaian. Disini, angka akan 
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diberikan penilai pada sebuah kolom penempatan objek atau individu.  

Pada permodelan rating scale jawaban responden tidak akan diberikan 

dari data kualitatif yang telah disediakan, namun jawaban akan 

diberikan dari jawaban kuantitatif yang tersedia  (Riduwan, 2015: 92).   

Tabel III.1. Skala Angket Validasi oleh Ahli Media Pembelajaran 

Jawaban Item Instrumen. Skor 

Sangat Valid 5 

Valid 4 

Cukup Valid 3 

Kurang Valid 2 

Tidak  Valid 1 

Sumber : Adaptasi Riduwan, Tahun 2015 

Disini kriteria merupakan jawaban item instrumen penelitian 

termasuk skor bagi responden guna pengujian validitas ahli media. 

b. Angket Uji Validitas oleh Ahli Materi Pembelajaran. 

Ketika ahli media sudah memberikan validasi pada produk 

awalnya, langkah berikutnya akan dilakukan validasi produk Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif Menggunakan Live Worksheet 

dari ahli dalam bidang materi pembelajaran. Validasi instrumen 

dilaksanakan 2 tenaga ahli dalam materi pembelajaran. Dimana 

penyusunan penilaian instrumennya ini dilaksanakan dengan Rating 

Scale, yakni berupa data mentah yang didapat dalam bentuk angka dan  

lalu diberikan tafsiran pada arti dalam pengertian kualitatif. 

Tabel III.2. Skala angket validasi oleh ahli materi pembelajaran. 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Valid 5 

Valid 4 

Cukup Valid 3 
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Jawaban Item Instrumen Skor 

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1. 

Sumber: Adaptasi dari Buku Riduwan, Tahun 2015 

Kriteria merupakan jawaban dari item instrumen termasuk skor 

bagi responden dalam pengujian validitas ahli materi pembelajaran 

kimia. 

c. Angket Uji Praktikalitas oleh Guru. 

Ketika validasi sudah dilaksanakan ahli media dan ahli materi 

pembelajaran pada  produk awal Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif menggunakan Live Worksheet ini, maka Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) interaktif menggunakan Live Worksheet 

kemudian dilakukan revisi sejalan masukan yang diberikan oleh 

validator. Saat sudah dinyatakan valid, maka Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) interaktif menggunakan Live Worksheet dilakukan uji 

kepraktisannya dengan bantuan guru kimia di MA Muhammadiyah 

Pekanbaru. Penyusunan Penilaian instrumen mempergunakan Rating 

Scale, yakni data mentah yang didapat dalam praktikalitas berbentuk 

angka lalu menafsirkannya berupa bentuk penjabaran kualitatif. 

Tabel III.3. Skala Angket Uji Praktikalitas oleh Guru Kimia 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat  Valid 5 

Valid 4 

Cukup  Valid 3 

Kurang  Valid 2 

Tidak  Valid 1 

Sumber: Adaptasi dari buku Riduwan,Tahun 2015 
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Kriteria disini merupakan jawaban dari item instrumen 

termasuk skor bagi responden guna pengujian praktikalitas oleh guru. 

d. Angket Uji Respon Siswa 

Ketika pengujian praktikalitas sudah dilakukan guru kimia, 

maka akan segera dilakukan revisi menyesuaikan masukan validator. 

Ketika dinilai sudah praktis, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif menggunakan Live Worksheet diujicobakan kepada 10 orang 

siswa kelas XI MA Muhammadiyah Pekanbaru guna melihat respon 

siswa terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) interaktif 

menggunakan Live Worksheet tersebut. 

Tabel III.4. Skala Angket Instrumen Respon Peserta Didik. 

             Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Valid 5                      

Valid 4 

Cukup Valid 3      

Kurang Valid 2 

Tidak Valid 1 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar memperoleh data langsung dalam 

penelitian, mencakup data yang relevansi terhadap penelitian, film 

dokumenter, foto, serta laporan kegiatan. Pada penelitian, dokumentasi 

dipergunakan menjadi pelengkap, yakni pendukung informasi data 

penelitian supaya hasilnya bisa dipercaya, lengkap, dan jelas.  
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F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian, teknik analisis datanya menggunakan teknik  

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan dan 

memaparkan hasil pengujian praktikalitas serta pengujian validitas.  

1. Analisis Deskriptif Kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif menggunakan cara menganalisa 

informasi berbentuk data kualitatif misal saran, kritik dan masukan guna 

memperbaiki produk, lalu penilaian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

interaktif menggunakan Live Worksheet yang dihasilkan diolah dan 

selanjutnya dilakukan analisa deskriptif. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif  

Teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui analisis data 

responden dan validator bentuknya berupa angka sebagai penilaiannya. 

a. Analisis Data Hasil Uji Validitas LKPD interaktif  

Selanjutnya angket pengujian validitas yang sudah dianalisis 

Rating Scale dihitung, caranya yakni : 

1) Melakukan penentuan jumlah skor kriteria 

Skor maksimum = skor maksimum tiap item × jumlah butir 

komponen. 

2) Melakukan penentuan persentasenya. 

Persentase = 
                   

             
 × 100 % 

Dilakukan tafsiran hasil persentase berbentuk kualitatif mengacu 

Tabel III.5 berikut. 
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Tabel III.5. Kriteria Interpretasi Skor Hasil Uji Validitas 

Jawaban Item Instrumen Skor 

0 % - 20 % Tidak Valid 

          21 % - 40 % Kurang Valid 

          41 % - 60 % Cukup Valid 

          61 % - 80 % Valid 

          81 % - 100 % Sangat Valid 

Sumber : Adaptasi dari Buku Riduwan, Tahun 2015 

Kriteria ini merupakan kriteria dalam menginterpertasikan skor 

yang diperoleh dari hasil uji validitas, sehingga peneliti dapat 

mengetahui analisis data hasil pengujian validitas Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) interaktif Menggunakan Live Worksheet. 

b. Analisis Praktikalitas LKPD Interaktif 

Pada penelitian teknik analisis data praktikalitas yang hendak 

dipergunakan ialah analisis deskriptif, yakni teknik yang digunakan 

guna memberi gambaran kondisi objek secara kualitatif. Tahap analisis 

data praktikalitasnya yakni : 

1) Data praktikalitas LKPD interaktif dengan menggunakan live 

worksheet dianalisis dengan persentase (%) mempergunakan rumus 

berikut ini. 

            Nilai Praktikalitas = 
                   

             
 × 100 % 

2) Persentase praktikalitas yang didapat, dikelompokkan 

menyesuaikan kriteria yang ada, kemudian dilakukan modifikasi 

agar sesuai dengan penilaian praktikalitas (Purwanto & M. Ngalim, 

2009: 87) yang tertera pada Tabel III.6. 
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Tabel III.6. Kriteria Penilaian Lembar Praktikalitas 

No Skor rata-rata (%) Kriteria Penilaian 

1 90    100 Sangat Praktis 

2 79    90 Praktis 

3 59    79 Cukup Praktis 

4 0    59 Tidak Praktis 

(Adaptasi Fajar, Asrul, & Zulhendri, 2016) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut 

adalah kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Cara mendesain LKPD interaktif ini sama seperti mendesain LKPD pada 

umumnya. Perbedaannya adalah live worksheet tersebut memudahkan 

guru merubah LKPD biasa yang bisa dicetak semacam png, jpg, pdf, atau 

dokumen menjadi latihan online interaktif yang juga secara otomatis 

mengkoreksi. 

2. Berdasarkan hasil validasi dan praktikalitas diperoleh persentase rata-rata 

keseluruhan yang menunjukkan kategori sangat valid dan sangat praktis 

sehingga LKPD ini layak untuk digunakan pada materi asam dan basa. 

Berdasarkan hasil perolehan dari aspek media tergolong sangat valid 

dengan rata-rata persentase seluruh aspek sebesar 88,93%. Hasil validasi 

dari ahli materi diperoleh rata-rata sebesar 82,44%. Rata-rata keseluruhan 

dari respon peserta didik memperoleh persentase sebesar 92,88% yang 

menunjukkan bahwa LKPD interaktif berbasis live work sheet berada 

pada kategori sangat praktis. 
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B. Saran  

Berikut beberapa saran perbaikan yang dapat diajukan untuk tahap yang lebih 

lanjut, yaitu: 

1. LKPD interaktif ini dapat ditindaklanjuti untuk topik kimia lainnya 

dengan pengemasan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik kedepannya. 

2. LKPD ini dpaat menjadi salah satu referensi sebagai sumber belajar 

peserta didik dalam pembelajaran kimia. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

(Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : XI  

Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1    Menyadari adanya keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 

kesetimbangan kimia, larutan dan koloid 

sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya keteraturan 

tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif 

manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 

 Perkembangan 

konsep  asam 

dan basa  

 Indikator 

 pH asam 

lemah, basa 

lemah, dan  

pH asam kuat 

basa kuat 

 

 

Mengamati (Observing)   

 Mencari informasi dengan cara membaca/ 

melihat/ mengamati dan menyimpulkan data 

percobaan untuk memahami teori asam dan 

basa, indikator alam dan indikator kimia, pH 

(asam/basa lemah, asam/basa kuat) 

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan adakah bahan-bahan disekitar  kita 

yang dapat berfungsi sebagai indikator 

 Apa perbedaan asam lemah dengan asam 

kuat dan basa lemah dengan basa kuat 

Mengumpulkan data (eksperimenting) 

 Menganalisis teori asam basa berdasarkan 

Tugas  

 Merancang 

percobaan indikator 

alam dan indikator 

kimia 

 Merancang 

percobaan kekuatan 

asam dan basa 

 

Observasi 

 Sikap ilmiah dalam 

melakukan 

percobaan dan 

presentasi, misalnya: 

melihat  skala 

3 mgg x 4 

jp 

- Buku 

kimia 

kelas XI 

- Lembar 

kerja 

- Berbagai 

sumber 

lainnya 

 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  

mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 

teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, 

inovatif, demokratis, komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan percobaan serta 

berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap 

sehari-hari.  

LAMPIRAN A 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 konsep Arrhenius, Bronsted Lowry dan 

Lewis 

 Mendiskusikan bahan alam yang dapat 

diguna-kan sebagai indikator 

 Merancang dan mempresentasikan rancangan  

percobaan indikator alam dan indikator 

kimia, untuk menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan indikator alam dan 

indikator kimia. 

 Mendiskusikan perbedaan asam/basa lemah 

dengan asam/basa kuat 

 Merancang dan mempresentasikan rancangan 

percobaan membedakan asam/basa lemah 

dengan asam/basa kuat yang konsentrasinya 

sama dengan indikator universal atau pH 

meter untuk menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan membedakan 

asam/basa lemah dengan asam/basa kuat 

yang konsentrasinya sama dengan indikator 

universal atau pH meter 

 Mengamati dan mencatat hasil percobaan 

Mengasosiasi (Associating) 

 Menyimpulkan konsep asam basa 

 Mengolah dan menyimpulkan data bahan 

alam yang dapat digunakan sebagai indikator. 

 Menganalisis indikator yang dapat digunakan 

untuk membedakan asam dan basa atau titrasi 

asam dan basa 

 Memprediksi pH larutan dengan 

menggunakan beberapa indikator. 

 Menyimpulkan perbedaan asam /basa lemah 

dengan asam/basa kuat 

volume 

      dan suhu, cara    

menggunakan pipet, 

cara menimbang, 

keaktifan, kerja 

sama, komunikatif, 

dan peduli 

lingkungan, dsb)  

 

Portofolio 

 Laporan percobaan  

 

Tes tertulis uraian 

 Pemahaman konsep 

asam basa 

 Menghitung pH 

larutan asam/basa 

lemah dan asam/basa 

kuat 

 Menganalisis 

kekuatan asam basa 

dihubungan dengan 

derajat ionisasi ( α ) 

atau tetapan ionisasi 

(Ka ) 

 

2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, 

toleran, cintadamai dan peduli lingkungan 

serta hemat dalam memanfaatkan sumber 

daya alam. 

 

2.3 Menunjukkan perilaku responsive dan pro-

aktif serta bijaksana sebagai wujud 

kemampuan memecahkan masalah dan 

membuat keputusan 

 

3.1 Menganalisis sifat larutan berdasarkan 

konsep asam basa dan/atau pH larutan. 

 

4.10 Mengajukan ide/gagasan tentang 

penggunaan indikator yang tepat untuk 

menentukan keasaman asam/basa atau titrasi 

asam/basa. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menghitung pH larutan asam/basa lemah dan 

asam/basa kuat 

 Menghubungkan asam/basa lemah dengan 

asam/basa kuat untuk mendapatkan derajat 

ionisasi ( α ) atau tetapan ionisasi ( Ka ) 

 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Membuat laporan percobaan dan mempresen-

tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 

yang benar. 

 Mengkomunikasikan bahan alam yang dapat 

digunakan sebagai indikator asam basa 
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KISI-KISI ANGKET UJI VALIDITAS OLEH AHLI MATERI TERHADAP  

LKPD INTERAKTIF MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET   

PADA MATERI ASAM BASA 
 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Indikator No. Butir 

Jumlah 
Butir 

 

 

 

1. 

 

 

 

Kualitas Isi 

Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan 

1 1 

Kesesuaian isi materi dalam media 

pembelajaran dengan kompetensi dasar 
dan indikator 

 

2,3 
 

2 

Ketepatan saat penggunaan materi 

mencakup aplikasi kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari pendekatan saintifik 

 
4,5 

 
2 

 

 

 

2. 

 

 

 

Penyajian 

Pemberian memotivasi 6 1 

Penyajian materi sistematis dengan 
mengembangkan pendekatan saintifik 

7 1 

Pendukung Penyajian materi 8 1 

Kelengkapan informasi 9,10 2 

Keakuratan materi 11 1 

 
 

3. 

 
 

Kebahasaan 

Kesesuain dengan kaidah bahasa indonesia 12,13 2 

Kejelasan informasi 14,15 2 

Komunikatif 16 1 

Jumlah Pernyataan 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.1 
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KISI-KISI ANGKET UJI VALIDITAS OLEH AHLI MEDIA TERHADAP LKPD 

INTERAKTIF MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET   

PADA MATERI ASAM BASA 

 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Indikator No. Butir 

Jumlah 
Butir 

1. Ukuran LKPD Kesesuian ukuran LKPD 1,2 2 

 
 

2. 

 
Desain Cover 

LKPD 

Penampilan unsur tata letak pada 
cover secara harmonis memiliki 

kesatuan dan konsisten 

 

3,4 
 

2 

Tidak menggunakan terlalu banyak 
kombinasi huruf 

5,6 2 

 
3. 

 
Ilustrasi Isi 

Kejelasan materi dengan gambar 7,8 2 

Kutipan mencantumkan sumber yang 
Jelas 

9 1 

 
 

4. 

 
Desain Isi 

LKPD 

Konsisten penempatan tata letak 

dengan jarak antar paragraph serta 
Spasi 

 

10,11,12 
 

3 

Tidak menggunakan terlalu banyak 
jenis huruf 

13,14 3 

5. Kualitas LKPD Tampilan 15,16 2 

Jumlah Penyataan 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.2 
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KISI-KISI ANGKET UJI PRAKTIKALITAS TERHADAP LKPD INTERAKTIF 

MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET   

PADA MATERI ASAM BASA 
 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Indikator No. Butir 

Jumlah 
Butir 

1. Kualitas Isi Ketepatan materi 1,2,3,4,5 5 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

Kualitas 

Penyajian 

Pemberian memotivasi 6 1 

Penyajian materi sistematis dengan 

mengembangkan pendekatan saintifik 

menggunakan live worksheet 

 

7 
 

1 

Pendukung penyajian materi 8 1 

Kelengkapan informasi 9,10 2 

Keakuratan materi 11 1 

 

 
3. 

 

 
Kebahasaan 

Kesesuaian dengan kaidah bahasa 
Indonesia 

12 1 

Komunikatif 13 1 

Kejelasan informasi 14 1 

 

 

4. 

 

 

Tampilan 

Desain Cover LKPD 15, 16 2 

Ilustrasi isi 17,18,19 3 

Desain isi LKPD 20,21,22 3 

Tampilan baik 23,24 2 

Jumlah Pernyataan 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.3 
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KISI-KISI ANGKET UJI RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP  

LKPD INTERAKTIF MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET  

PADA MATERI ASAM BASA 

 

No Aspek Penilaian No. Butir Jumlah Butir 

1 Kualitas Isi 1, 2, 3, 3 

Evaluasi 4 4 

Tampilan 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 

Bahasa 11 1 

Manfaat Pendekatan saintifik 
menggunakan live worksheet pada 
LKPD 

12, 13, 14 3 

Jumlah Pernyataan 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.4 
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ANGKET UJI VALIDITAS LKPD INTERAKTIF MENGGUNAKAN LIVE 

WORKSHEET PADA MATERI ASAM BASA OLEH AHLI MATERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet pada Materi Asam Basa 

Penyusun : Fachrul Rozi Akbar 

Pembimbing : Lazulva, M.Si 

Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif Menggunakan Live Worksheet pada Materi 

Asam Basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

LKPD Interaktif Menggunakan Live Worksheet ini dengan mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 

produk yang didesain, sehingga bisa diketahui layak atau tidaknya LKPD Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet ini untuk digunakan pada pembelajaran kimia. Penilaian, 

komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk 

perbaikan LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

NAMA    : 

 

INSTANSI/LEMBAGA  : 

Lampiran C.1 



68  

 

Petunjuk Pengisian 

 
Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir pernyataan dalam angket ini dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

Keterangan: 

5 berarti Sangat baik 

4 berarti Baik 

3 berarti Cukup baik 

2 berarti Kurang baik 

1 berarti Tidak baik 

 
Komentar dan saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validitas ini saya ucapkan terima kasih. 
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Saran-saran (secara keseluruhan) : 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Kesimpulan 
 

1. Valid untuk diujicobakan 

2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak valid untuk diujicobakan 

(Mohon melingkari salah satu angka sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
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ANGKET UJI VALIDITAS LKPD INTERAKTIF MENGGUNAKAN LIVE 

WORKSHEET PADA MATERI ASAM BASA OLEH AHLI MEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet pada Materi Asam Basa 

Penyusun : Fachrul Rozi Akbar 

Pembimbing : Dr. Kuncoro, S.Si., M.Sc 

Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif Menggunakan Live Worksheet pada Materi 

Asam Basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

LKPD Interaktif Menggunakan Live Worksheet ini dengan mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 

produk yang didesain, sehingga bisa diketahui layak atau tidaknya LKPD Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet ini untuk digunakan pada pembelajaran kimia. Penilaian, 

komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk 

perbaikan LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

NAMA    : 

 

INSTANSI/LEMBAGA  : 

Lampiran C.2 
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Petunjuk Pengisian 

 
Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir pernyataan dalam angket ini dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

Keterangan: 

5 berarti Sangat baik 

4 berarti Baik 

3 berarti Cukup baik 

2 berarti Kurang baik 

1 berarti Tidak baik 

 
Komentar dan saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validitas ini saya ucapkan terima kasih. 
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ANGKET UJI PRAKTIKALITAS LKPD INTERAKTIF 

MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET PADA MATERI ASAM 

BASA OLEH GURU KIMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet pada Materi Asam Basa 

Penyusun : Fachrul Rozi Akbar 

Pembimbing : Lisa Utami, S.Pd., M.Si 

Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif Menggunakan Live Worksheet pada Materi 

Asam Basa, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

LKPD Interaktif Menggunakan Live Worksheet ini dengan mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang 

produk yang didesain, sehingga bisa diketahui praktis atau tidaknya LKPD Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet ini untuk digunakan pada pembelajaran kimia. Penilaian, 

komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk 

perbaikan LKPD ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket ini, saya 

ucapkan terimakasih. 

 

 

NAMA    : 

 

INSTANSI/LEMBAGA  : 

Lampiran C.3 
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Petunjuk Pengisian 

 
Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cek () pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir pernyataan dalam angket ini dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

Keterangan: 

5 berarti Sangat baik 

4 berarti Baik 

3 berarti Cukup baik 

2 berarti Kurang baik 

1 berarti Tidak baik 

 
Komentar dan saran Bapak/Ibu mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar praktikalitas ini saya ucapkan terima kasih. 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP LKPD INTERAKTIF 
MENGGUNAKAN LIVE WORKSHEET PADA MATERI ASAM BASA 

 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Interaktif 

Menggunakan Live Worksheet pada Materi Asam Basa 

Penyusun : Fachrul Rozi Akbar 

Pembimbing : Lisa Utami, S.Pd., M.Si 

Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau 

Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, isilah identitas secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist sesuai dengan penilaian 

Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1 = Tidak Baik 2 

= Kurang Baik 3 

= Cukup baik 4 = 

Baik 

5 = Sangat Baik 

3. Tuliskan kritik dan saran terhadap LKPD interaktif ini pada kolom yang telah 
disediakan. 

 

 

NAMA    : 

 

KELAS    : 

Lampiran C.4 
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Saran-saran 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET UJI VALIDITAS OLEH AHLI MATERI 

 
No. Indikator Pernyataan Kriteria penilaian 

1. Kesesuaian 

materi dengan 

kurikulum dan 

konsep 

keilmuan 

1. Kesesuaian 

materi dengan 

kurikulum dan 

konsep 

keilmuan 

kimia SMA 

5 Jika materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum 2013 (K-13) dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 

4 Jika sebagian materi yang disajikan sesuai 

dengan kurikulum 2013 (K-13) dan sesuai 
konsep keilmuan kimia SMA. 

3 Jika materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum 2013 (K-13) namun tidak sesuai 
konsep keilmuan kimia SMA. 

2 Jika materi yang disajikan tidak sesuai 

dengan kurikulum 2013 (K-13) namun 

sesuai dengan konsep keilmuan kimia 
SMA. 

1 Jika materi yang disajikan sangat tidak 
sesuai dengan kurikulum 2013 (K-13) dan 

konsep keilmuan kimia SMA. 

2 Kesesuaian isi 

materi dalam 

media 

pembelajaran 

dengan 

kompetensi 

dasar  dan 

indikator 

2. Kesesuaian 

materi yang 

disajikan 

dalam bahan 

ajar LKPD 

dengan 

Kompetensi 

Inti (KI) dan 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

5 Jika materi yang disajikan mencakup  

semua materi yang terkandung dalam 

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

4 Jika ada satu materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

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

3 Jika ada dua materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

2 Jika ada lebih dari dua materi yang 

disajikan tidak mencakup materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD). 

1 Jika semua materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

3. Kesesuaian 

materi yang 

disajikan 

dalam bahan 

ajar LKPD 

dengan 

indikator 

5 Jika materi yang disajikan dalam bahan ajar 

LKPD memuat semua indikator yang 
Disetentukan 

4 Jika materi yang disajikan dalam bahan ajar 

LKPD tidak memuat 1 indikator yang 
Disetentukan 

3 Jika materi yang disajikan dalam bahan ajar 

LKPD tidak memuat 2 indikator yang 
Disetentukan 

2 Jika materi yang disajikan dalam bahan ajar 

Lampiran D.1 
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    LKPD tidak memuat 3 indikator yang 
Disetentukan 

1 Jika materi yang disajikan dalam bahan ajar 
LKPD sangat tidak sesuai dengan indikator 

3 Ketepatan saat 

penggunaan 
materi 

mencakup 

aplikasi 

kontekstual 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dengan 

pendekatan 

saintifik 

menggunakan 

live worksheet 

4. Materi 
mencakup 

aplikasi 

kontekstual 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

5 Jika materi kimia dalam bahan ajar LKPD 

sangat mencakup aplikasi kontekstual 
dalam kehidupan sehari-hari 

4 Jika sebagian materi kimia dalam bahan 

ajar LKPD sangat mencakup aplikasi 
kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

3 Jika materi kimia dalam bahan ajar LKPD 

mencakup aplikasi kontekstual tetapi tidak 
dalam kehidupan sehari-hari 

2 Jika materi kimia dalam bahan ajar LKPD 
kurang mencakup aplikasi kontekstual 

dalam kehidupan sehari-hari 

1 Jika materi kimia dalam bahan ajar LKPD 
tidak mencakup semuanya 

5. Mengaitkan 

konsep sehari- 

hari dengan 

pendekatan 

saintifik 

5 Jika materi yang disajikan sangat 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 

pendekatan saintifik sehingga membantu 

menguatkan pemahaman konsep 
yang ada dalam materi 

4 Jika materi yang disajikan mengaitkan 

konsep sehari-hari dengan pendekatan 

saintifik tetapi kurang membantu 

menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam materi 

3 Jika materi yang disajikan mengaitkan 

konsep sehari-hari tetapi tidak 

menggunakan pendekatan saintifik dan 

membantu menguatkan pemahaman konsep 
yang ada dalam materi 

2 Jika materi yang  disajikan  tidak 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
Pendekatan saintifik 

1 Jika materi yang disajikan  tidak 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 

pendekatan saintifik serta tidak 

membantu menguatkan pemahaman konsep 

yang ada dalam materi 

4 Pemberian 

memotivasi 

6. Pemberian 

memotivasi 

kepada 

peserta didik 

5 Jika bahasa yang digunakan sangat 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya dan mendorong mereka 

untuk mempelajari buku tersebut secara 

tuntas 

4 Jika bahasa yang digunakan menumbuhkan 
rasa senang  ketika  peserta didik 

membacanya namun tidak mendorong 
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    mereka untuk mempelajari buku tersebut 
secara tuntas 

3 Jika sebagian bahasa yang digunakan 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya namun tidak 

mendorong mereka untuk mempelajari 
buku tersebut secara tuntas 

2 Jika bahasa yang digunakan tidak 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 
didik membacanya namun mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut 
secara tuntas 

1 Jika bahasa yang digunakan tidak 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 
didik membacanya dan tidak mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut 

5 Penyajian 

materi 

sistematis 

dengan 

mengembang 

kan 

pendekatan 

saintifik 

menggunaka

n live 

worksheet 

7. LKPD 
menyampaikan 

kegiatan yang 

mengembangk 

an pendekatan 

saintifik 

5 Jika materi yang tersaji dengan 

mengembangkan saintifik dalam LKPD 

dapat memudahkan siswa untuk memahami 
materi pembelajaran 

4 Jika sebagian materi yang tersaji dengan 

mengembangkan saintifik dalam LKPD 

kurang memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 

3 Jika sebagian materi yang tersaji dengan 

mengembangkan saintifik dalam LKPD 

kurang memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 

2 Jika sebagian besar materi yang tersaji 

dengan mengembangkan saintifik dalam 

LKPD tidak dapat memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 

1 Jika materi yang tersaji dengan 

mengembangkan saintifik dalam LKPD 

sangat tidak dapat memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 

6 Pendukung 

Penyajian 

materi 

8.  Ukuran huruf 

dan pemilihan 

format huruf 

mempengaruhi 

keterbacaan 

siswa 

5 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model sangat dapat dibaca. 

4 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model dapat dibaca. 

3 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model cukup dapat dibaca. 

2 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model kurang dapat dibaca. 

1 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model tidak dapat dibaca. 

7 Kelengkapan 
informasi 

9. Terdapat 
atribut 

5 Jika  seluruh  materi  pada  LKPD disajikan 
dengan  dukungan  Identitas  pemilik,   kata 
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  penyajian 

(identitas 

pemilik, kata 

pengantar, 

daftar isi, peta 

konsep, 

glosarium dan 

daftar pustaka 

 pengantar, daftar isi, peta konsep, 
glosarium dan daftar pustaka dengan jelas 

dan mudah untuk dibaca 

4 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 

dukungan Identitas pemilik, kata pengantar, 

daftar isi, peta konsep, glosarium dan daftar 

pustaka 

3 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 

dukungan Identitas pemilik, kata pengantar, 
daftar isi, peta konsep, glosarium 

2 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 
dukungan Identitas pemilik, kata pengantar, 

daftar isi, peta konsep 

1 Jika materi pada LKPD disajikan tidak 
terdapat pendukung yang dideskripsikan. 

10. Cuplikan dan 

kutipan 

mencantumkan 

sumber yang 

jelas 

5 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam materi 

4 Jika terdapat sebagian cuplikan sumber 

yang jelas sehingga dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep yang ada 

dalam materi 

3 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 
dan tidak dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam materi 

2 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas namun membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam materi 

1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas sehingga tidak dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep yang ada 
dalam materi 

8 Keakuratan 

materi 

11. Materi yang 

disajikan dlam 

LKPD akurat 

meliputi 

keakuratan 

fakta dan 

keakuratan 

konsep/prinsip 

/hukum/teori 

5 Jika seluruh materi yang disajikan dalam 

LKPD mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 
hukum/teori 

4 Jika sebagian besar materi yang disajikan 

dalam LKPD mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 

hukum/teori 

3 Jika sebagian materi yang disajikan dalam 

LKPD mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 

hukum/teori 

2 Jika beberapa materi yang disajikan dalam 

LKPD mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 

hukum/teori 
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   1 Jika materi yang disajikan dalam LKPD 

tidak mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 

hukum/teori 

9 Kesesuain 

dengan kaidah 

bahasa 

indonesia 

12. Penggunaan 

kalimat dalam 

LKPD sesuai 

dengan kaidah 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

5 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan sangat baik dan 

mengacu pada kaidah tata bahasa Indonesia 
yang baik 

4 Jika sebagian besar tata kalimat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan 

mengacu kepada kaidah tata Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 

3 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan baik dan benar 

namun tidak mengacu pada kaidah tata 
bahasa Indonesia 

2 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan   pesan   tidak   baik   tetapi 
mengacu pada kaidah tata bahasa Indonesia 

1 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan tidak baik dan benar 

serta tidak mengacu pada kaidah tata 
bahasa Indonesia 

13. Bahasa yang 

digunakan 

sederhana, 

lugas dan 

mudah 

dipahami 

peserta didik 

5 Jika bahasa yang digunakan sangat 
sederhana sehingga meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

4 Jika sebagian bahasa yang digunakan 
sangat sederhana sehingga meningkatkan 

pemahaman eserta didik 

3 Jika bahasa yang digunakan sederhana 
namun tidak meningkatkan pemahaman 

peserta didik 

2 Jika bahasa yang digunakan tidak 

sederhana namun tidak meningkatkan 

pemahaman peserta didik 

1 Jika bahasa yang digunakan sangat tidak 

sederhana sehingga tidak meningkatkan 
pemahaman peserta didik 

10 Kejelasan 

informasi 

14. Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

peserta didik 

5 Jika bahasa yang digunakan, sangat baik 

untuk menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep, menggambarkan contoh 

konkret (yang dapat dijumpai oleh peserta 

didik) sampai dengan contoh abstrak (yang 

secara imajinatif dapat dibayangkan peserta 
didik) 

4 Jika bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep tetapi tidak dengan 

ilustrasi  aplikasi  konsep, menggambarkan 
contoh  konkret  (yang dapat  dijumpai oleh 



94  

 

 

 

No. Indikator Pernyataan Kriteria penilaian 

    peserta didik) sampai dengan contoh 
abstrak (yang secara imajinatif dapat 

dibayangkan peserta didik) 

3 Jika sebagian bahasa yang digunakan, baik 

untuk menjelaskan konsep tetapi tidak 

dengan ilustrasi aplikasi konsep, 

menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 

dengan contoh abstrak (yang secara 
imajinatif dapat dibayangkan peserta didik) 

2 Jika bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep, menggambarkan contoh 

konkret (yang dapat dijumpai oleh peserta 

didik) tetapi tidak sampai dengan contoh 

abstrak (yang secara imajinatif dapat 
dibayangkan peserta didik) 

1 Jika bahasa yang digunakan, sangat kurang 

baik untuk menjelaskan konsep maupun 

ilustrasi aplikasi konsep, menggambarkan 

contoh konkret (yang dapat dijumpai oleh 

peserta didik) sampai dengan contoh 

abstrak (yang secara imajinatif dapat 
dibayangkan peserta didik) 

  15. Ketepatan 

struktur 
kalima 

5 Jika kalimat yang dipakai mewakili isi 

pesan yang disampaikan dan mengikuti 
tata kalimat yang benar dalam Bahasa 
Indonesia 

4 Jika kalimat yang dipakai cukup mewakili 

isi pesan yang disampaikan dan mengikuti 

tata kalimat yang benar dalam Bahasa 
Indonesia 

3 Jika kalimat yang dipakai cukup mewakili 

isi pesan yang disampaikan namun tidak 

mengikuti tata kalimat yang benar dalam 
Bahasa Indonesia 

2 Jika kalimat yang dipakai tidak mewakili 

isi pesan yang disampaikan tetapi 

mengikuti tata kalimat yang benar dalam 
Bahasa Indonesia 

1 Jika kalimat yang dipakai tidak mewakili 

isi pesan yang disampaikan dan tidak 
mengikuti tata kalimat yang benar dalam 

Bahasa Indonesia 

11 Komunikatif 16. Pemahaman 

pada materi 

yang disajikan 

5 Jika seluruh  materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang menarik, 

mudah dipahami peserta didik serta tidak 

menimbulkan multi tafsir 
4 Jika sebagian materi yang disajikan 
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    menggunakan bahasa yang menarik, 
mudah dipahami peserta didik serta tidak 

menimbulkan multi tafsir 

3 Jika sebagian materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang cukup menarik, 

cukup mudah dipahami peserta didik serta 

tidak menimbulkan multi tafsir 

2 Jika beberapa materi yang disajikan tidak 

menggunakan bahasa yang kurang 

menarik, kurang mudah dipahami peserta 
didik serta menimbulkan multi tafsir 

1 Jika seluruh materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang tidak menarik, 

tidak mudah dipahami peserta didik serta 
menimbulkan multi tafsir 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET UJI VALIDITAS OLEH AHLI MEDIA 

 
No. Indikator Pernyataan Kriteria Penilaian 

1. Kesesuian 

ukuran 

LKPD 

dengan isi 

materi 

1.  Kesesuaian 

ukuran LKPD 

dengan standar 

ISO   A4   (210   x 

297mm) 

5 Jika ukuran LKPD sangat sesuai dengan 

standar ISO A4 (210 x 297mm) atau B5 
(175 x 250 mm) 

4 Jika ukuran LKPD sesuai standar ISO 
namun ukurannya bukan A4 

3 Jika ukuran LKPD kurang sesuai standar 
ISO namun ukurannya A4 

2 Jika ukuran LKPD tidak sesuai standar 
ISO tetapi ukurannya A4 (210 x 297mm) 

1 Jika ukuran LKPD sangat tidak sesuai 
dengan standar ISO 

2. Pemilihan ukuran 

LKPD 

disesuaikan 

dengan materi isi 

LKPD 

5 Jika ukuran LKPD sangat sesuai dengan 
standar ISO dengan materi isi LKPD 

4 Jika ukuran LKPD sesuai dengan standar 

ISO dan kurang susuai dengan isi materi 
materi isi LKPD 

3 Jika ukuran LKPD sesuai dengan standar 

ISO dan tidak sesuai dengan materi isi 
LKPD 

2 Jika ukuran LKPD tidak sesuai dengan 

standar ISO dan sesuai dengan materi isi 
LKPD 

1 Jika ukuran LKPD sangat tidak sesuai 
dengan materi isi LKPD 

2 Penampilan 

unsur tata 

letak pada 

cover secara 

harmonis 

memiliki 

kesatuan 

dan 

konsisten 

3. Komposisi  unsur 
tata letak (judul, 

pengarang, 

ilustrasi, logo, dll) 

seimbang   dan 

seirama dengan 

tata letak isi 

5 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll) 

sangat konsisten dengan tema materi 

elektrokimia 

4 Jika sebagian penempatan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll) 

konsisten namun belum sesuai dengan 
tema 

3 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) kurang 
konsisten dan sudah sesuai dengan tema 

2 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) kurang 

konsisten dan tidak sesuai dengan tema 

1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 
pengarang, ilustrasi, dll) tidak konsisten 

4. Warna unsur tata 

letak  harmonis 

dan memperjelas 

fungsi 

5 Jika warna huruf kontras dengan warna 
latar belakang lkpd 

4 Jika warna huruf kontras dengan warna 
latar belakang LKPD namun mencolok 

3 Jika  warna huruf   kurang kontras dengan 
warna latar belakang LKPD namun terlalu 

Lampiran D.2 
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    mencolok 

2 Jika warna huruf yang digunakan dalam 

LKPD tidak tepat pada banyak bagian 
huruf yang dipilih 

1 Jika warna huruf yang digunakan dalam 

LKPD sangat tidak tepat untuk setiap 
jenis huruf yang dipilih. 

3 Tidak 

menggunak 

an terlalu 

banyak 

kombinasi 

huruf 

5.  Huruf yang 

digunakan 

menarik  dan 

mudah dibaca 

5 Jika huruf yang digunakan sangat menarik 
dan mudah dibaca 

4 Jika huruf yang digunakan sangat menarik 

dan mudah dibaca namun masih ada 
dibeberapa scene yang harus diperbaiki 
karena kurang sesuai 

3 Jika huruf yang digunakan kurang 

menarik dan mudah dibaca namun masih 

ada dibeberapa scene yang harus 

diperbaiki karena kurang sesuai 

2 Jika huruf yang digunakan tidak tepat dan 
tidak sesuai 

1 Jika huruf yang digunakan sangat tidak 
tepat dan tidak ada estetika didalamnya 

  6. Tidak 

menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

5 Jika kombinasi huruf yang digunakan 

pada bahan ajar LKPD tidak terlalu 
banyak 

4 Jika kombinasi huruf yang digunakan 
pada bahan ajar LKPD sedikit 

3 Jika kombinasi huruf yang digunakan 

pada bahan ajar LKPD banyak dan 

membuat peserta didik kurang memahami 

materi 

2 Jika kombinasi huruf yang digunakan 

pada bahan ajar LKPD terlalu banyak dan 

membuat peserta didik sulit memahami 
materi 

1 Jika kombinasi huruf yang digunakan 

pada bahan ajar LKPD banyak sekali dan 
membuat LKPD kurang menarik dan sulit 
dipahami. 

4 Kejelasan 

materi 

dengan 

gambar 

7. Gambar disajikan 
jelas, menarik, 

dan warna 

mendukung 

kejelasan materi 

5 Jika tampilan gambar secara keseluruhan 

dapat memberikan nuansa tertentu dan 
dapat memperjelas materi/isi 

4 Jika tampilan gambar hanya sebagian 

yang dapat memberikan nuansa tertentu 
dan dapat memperjelas materi/isi 

3 Jika tampilan gambar dapat memberikan 

nuansa tertentu namun tidak dapat 
memperjelas materi/isi 

2 Jika tampilan gambar hanya sebagian 



98  

 

 

 

No. Indikator Pernyataan Kriteria Penilaian 

    yang dapat memberikan nuansa tertentu 
namun tidak dapat memperjelas materi/isi 

1 Jika seluruh tampilan gambar tidak dapat 

memberikan nuansa tertentu dan tidak 
dapat memperjelas materi/isi 

8. Kesesuaian 
gambar dengan 

materi 

5 Jika gambar yang ditampilkan menarik 
serta sangat sesuai dengan materi 

4 Jika gambar yang ditampilkan kurang 
menarik namun sesuai dengan materi 

3 Jika gambar yang ditampilkan tidak 
menarik namun sesuai dengan materi 

2 Jika gambar yang ditampilkan menarik 
namun tidak sesuai dengan materi 

1 Jika gambar yang ditampilkan tidak sesuai 
dengan materi 

5 Kutipan 

mencantum 
kan sumber 

yang jelas 

9. Cuplikan dan 

kutipan 
mencantumkan 

sumber yang jelas 

5 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 

4 Jika terdapat sebagian cuplikan sumber 

yang jelas namun dapat membantu peserta 

didik menguatkan pemahaman konsep 
yang ada dalam materi 

3 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas namun dapat membantu peserta didik 

menguatkan pemahaman konsep yang ada 

dalam materi 

2 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

namun tidak membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 

1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas sehingga tidak dapat membantu 
menguatkan pemahaman konsep yang ada 
dalam materi 

6 Konsisten 

penempatan 
tata letak 

dengan 

jarak antar 

paragraph 

serta spasi 

10. Penempatan unsur 

tata letak (judul, 
sub judul, 

ilustrasi)        pada 

setiap bab 

konsisten 

5 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
sangat konsisten 

4 Jika sebagian penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
konsisten 

3 Jika sebagian penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
kurang konsisten 

2 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
kurang konsisten 

1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 
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    sub judul, ilustrasi) pada setiap bab sangat 
tidak konsisten 

11. Jarak antar 

paragraph jelas 

5 Jika seluruh Jarak antar paragraph jelas 
dan konsisten 

4 Jika seluruh Jarak antar paragraph kurang 
jelas dan konsisten 

3 Jika sebagian Jarak antar paragraph tidak 
jelas pada setiap bab dan konsisten 

2 Jika Jarak antar paragraph jelas pada 
setiap bab kurang konsisten 

1 Jika Jarak antar paragraph tidak jelas pada 
setiap bab tidak konsisten 

12. Spasi antar teks 

dan ilustrasi 

sesuai 

5 Jika seluruh Spasi antar teks dan ilustrasi 
sesuai 

4 Jika sebagian Spasi antar teks dan ilustrasi 
sesuai 

3 Jika sebagian Spasi antar teks dan ilustrasi 
kurang sesuai 

2 Jika Spasi antar teks dan ilustrasi kurang 
sesuai 

1 Jika Spasi antar teks dan ilustrasi sangat 
tidak sesuai 

7 Tidak 
menggunak 

an terlalu 

banyak 

jenis huruf 

13.Penggunaan 

variasi huruf 
(bold, italic, all 

capital, small 

capital) tidak 

berlebihan 

5 Jika seluruh variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) sesuai dan tidak 
berlebihan 

4 Jika sebagian variasi huruf (bold, italic, 
all capital, small capital) tidak berlebihan 

3 Jika variasi huruf (bold, italic, all capital, 

small  capital)  kurang sesuai dan tidak 
berlebihan 

2 Jika sebagian variasi huruf (bold,  italic, 

all capital, small capital) kuang sesuai 
dan tidak berlebihan 

1 Jika variasi huruf (bold, italic, all capital, 
small capital) sangat berlebihan 

  14. Tidak terlalu 

banyak 

menggunakan 

jenis huruf 

5 Jika huruf yang digunakan sangat 
proporsional disegala aspek sub bab 

4 Jika huruf yang digunakan cukup 
proporsional disegala aspek sub bab 

3 Jika huruf yang digunakan kurang 

proporsional dan banyak aspek masih 
kurang tepat 

2 Jika huruf yang digunakan cukup 

proporsional dan banyak aspek yang tidak 
tepat 

1 Jika huruf yang digunakan sangat tidak 
proporsional dalam segala aspek. 

6 Tampilan 15. Bahan isi LKPD 5 Jika bahan sangat bagus, mudah 
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  mudah 

diakses 

 diakses dan memberikan kenyamanan 
dalam membaca 

4 Jika bahan bagus, mudah diakses dan 

cukup memberikan kenyamanan dalam 
Membaca 

3 Jika bahan kurang bagus, tapi mudah 

diakses dan cukup memberikan 
kenyamanan dalam membaca 

2 Jika bahan kurang bagus, tidak mudah 

diakses  dan kurang memberikan 

kenyamanan dalam membaca 

1 Jika bahan buruk, tidak mudah diakses 
dan tidak memberikan kenyamanan dalam 
membaca 

16. Tampilan baik 5 Jika tampilan sangat bagus, rapi dan 
memberikan kenyamanan dalam membaca 

4 Jika tampilan sangat bagus, rapi dan 

cukup memberikan kenyamanan dalam 
membaca 

3 Jika tampilan kurang bagus, kurang rapi 

dan kurang memberikan kenyamanan 
dalam membaca 

2 Jika bahan kurang bagus, tidak rapi dan 

kurang memberikan kenyamanan dalam 
membaca 

1 Jika  bahan  buruk,  tidak  rapi  dan  tidak 
memberikan kenyamanan dalam membaca 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET UJI PRAKTIKALITAS GURU 

 

No. Indikator Pernyataan Kriteria Penilaian 

1. Ketepatan 

materi 

1. Kesesuaian materi 

dengan kurikulum 

dan konsep 

keilmuan kimia 

SMA 

5 Jika materi yang disajikan sesuai dengan 
kurikulum 2013 (K-13) dan konsep 

keilmuan kimia SMA. 

4 Jika sebagian materi yang disajikan 

sesuai dengan kurikulum 2013 (K-13) 
dan sesuai konsep keilmuan kimia SMA 

3 Jika materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum 2013 (K-13) namun tidak 
sesuai konsep keilmuan kimia SMA. 

2 Jika materi yang disajikan tidak sesuai 

dengan kurikulum 2013 (K-13) namun 

sesuai dengan konsep keilmuan kimia 
SMA. 

1 Jika materi yang disajikan sangat tidak 

sesuai dengan kurikulum 2013 (K-13) 
dan konsep keilmuan kimia SMA. 

2. Kesesuaian materi 

yang disajikan 

dalam media 

pembelajaran 

dengan KI/KD 

5 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terkandung dalam 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

4 Jika ada satu materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

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

3 Jika ada dua materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

2 Jika ada lebih dari dua materi yang 

disajikan tidak mencakup materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar (KD). 

1 Jika semua materi yang disajikan tidak 

mencakup materi yang terkandung dalam 

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

3. Kesesuaian materi 

yang disajikan 

dalam media 

pembelajaran 

dengan indikator 

5 Jika materi yang disajikan dalam bahan 

ajar LKPD memuat semua indikator yang 
Disetentukan 

4 Jika materi yang disajikan dalam bahan 
ajar LKPD tidak memuat 1 indikator 

yang disetentukan 

3 Jika materi yang disajikan dalam bahan 
ajar LKPD tidak memuat 2 indikator 

yang disetentukan 

2 Jika materi yang disajikan dalam bahan 

Lampiran D.3 
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    ajar LKPD tidak memuat 3 indikator 
yang disetentukan 

1 Jika materi yang disajikan dalam bahan 

ajar LKPD sangat tidak sesuai dengan 
Indikator 

4. Materi mencakup 

aplikasi 
kontekstual dalam 

kehidupan sehari- 

hari 

5 Jika materi kimia dalam bahan ajar 
LKPD sangat mencakup aplikasi 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

4 Jika sebagian materi kimia dalam bahan 
ajar LKPD sangat mencakup aplikasi 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

3 Jika materi kimia dalam bahan ajar 

LKPD mencakup aplikasi kontekstual 

tetapi  tidak  dalam kehidupan sehari- 

Hari 

2 Jika materi kimia dalam bahan ajar 

LKPD kurang mencakup aplikasi 
kontekstual dalam  kehidupan sehari-hari 

1 Jika materi kimia dalam bahan ajar 
LKPD tidak mencakup semuanya 

5.   Mengaitkan 

konsep sehari-hari 

dengan 

pendekatan 

saintifik 

menggunakan live 

worksheet 

5 Jika materi yang disajikan sangat 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 

pendekatan saintifik sehingga 

membantu menguatkan pemahaman 

konsep yang ada dalam materi 

 

4 
Jika materi yang disajikan mengaitkan 

konsep sehari-hari dengan pendekatan 

saintifik tetapi kurang membantu 

menguatkan pemahaman konsep yang 
ada dalam materi 

3 Jika materi yang disajikan mengaitkan 

konsep sehari-hari tetapi tidak 

menggunakan pendekatan saintifik dan 

membantu menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 

2 Jika materi yang disajikan tidak 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan saintifik 

1 Jika materi yang disajikan tidak 

mengaitkan konsep sehari-hari dengan 

pendekatan saintifik serta tidak 

membantu menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 

2. Pemberian 

memotivasi 

6.  Pemberian 

motivasi peserta 

didik 

5 Jika bahasa yang digunakan sangat 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya dan mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut 
secara tuntas 
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   4 Jika bahasa yang digunakan 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya namun tidak 

mendorong mereka untuk mempelajari 
buku tersebut secara tuntas 

3 Jika sebagian bahasa yang digunakan 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya namun tidak 

mendorong mereka untuk mempelajari 
buku tersebut secara tuntas 

2 Jika bahasa yang digunakan tidak 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 
didik membacanya namun mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut 

secara tuntas 

1 Jika bahasa yang digunakan tidak 

menumbuhkan rasa senang ketika peserta 

didik membacanya dan tidak mendorong 

mereka untuk mempelajari buku tersebut 

3 Penyajian 

materi 

sistematis 

dengan 

mengemban 

gkan 

pendekatan 

saintifik 

menggunak

an live 

worksheet 

7. LKPD 
menyampaikan 

kegiatan yang 

mengembangkan 

pendekatan 

saintifik 

menggunakan live 

worksheet 

5 Jika materi yang tersaji dengan 

mengembangkan pendekatan saintifik 

dalam LKPD dapat memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 

4 Jika sebagian materi yang tersaji dengan 

mengembangkan pendekatan saintifik 

dalam LKPD kurang memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 

3 Jika sebagian materi yang tersaji dengan 

mengembangkan pendekatan saintifik 

dalam LKPD kurang memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 

2 Jika sebagian besar materi yang tersaji 

dengan mengembangkan pendekatan 

saintifik dalam LKPD tidak dapat 

memudahkan siswa untuk memahami 

materi pembelajaran 

1 Jika materi yang tersaji dengan 

mengembangkan pendekatan saintifik 

dalam LKPD sangat tidak dapat 

memudahkan siswa untuk memahami 
materi pembelajaran 

4 Pendukung 

Penyajian 

materi 

8. Ukuran huruf dan 

pemilihan format 

huruf 

mempengaruhi 

keterbacaan siswa 

5 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model sangat dapat dibaca. 

4 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model dapat dibaca. 

3 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model cukup dapat dibaca. 

2 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
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    terdapat pada model kurang dapat 
dibaca. 

1 Jika semua bentuk dan ukuran huruf yang 
terdapat pada model tidak dapat dibaca. 

5 Kelengkapa 

n informasi 

9. Terdapat atribut 

penyajian 
(identitas pemilik, 

kata pengantar, 

daftar  isi,  peta 

konsep, glosarium 

dan daftar pustaka 

5 Jika seluruh materi pada LKPD disajikan 

dengan dukungan identitas pemilik, kata 
pengantar, daftar isi, peta konsep, 

glosarium dan daftar pustaka dengan 
jelas dan mudah untuk dibaca 

4 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 

dukungan identitas pemilik, kata 

pengantar, daftar isi, peta konsep, 
glosarium dan daftar pustaka 

3 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 

dukungan identitas pemilik, kata 

pengantar, daftar isi, peta konsep, 
Glosarium 

2 Jika materi pada LKPD disajikan dengan 

dukungan identitas pemilik, kata 
pengantar, daftar isi, peta konsep 

1 Jika materi pada LKPD disajikan tidak 
terdapat pendukung yang dideskripsikan. 

10.  Cuplikan dan 

kutipan 

mencantumkan 

sumber yang jelas 

5 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman   konsep yang ada dalam 

materi 

4 Jika terdapat sebagian cuplikan sumber 

yang jelas sehingga dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep yang 

ada dalam materi 

3 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

dan tidak dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam 
Materi 

2 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas namun membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam 
Materi 

1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas sehingga tidak dapat membantu 

menguatkan pemahaman konsep yang 

ada dalam materi 

6 Keakuratan 
materi 

11.  Materi yang 
disajikan dlam 
LKPD  akurat 

meliputi 

keakuratan  fakta 

dan keakuratan 

5 Jika seluruh materi yang disajikan dalam 

LKPD mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 
hukum/teori 

4 Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dalam LKPD mencakup keakuratan 
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  konsep/prinsip/hu 

kum/teori 

 fakta, keakuratan konsep/prinsip, 
keakuratan hukum/teori 

3 Jika sebagian materi yang disajikan 

dalam LKPD mencakup  keakuratan 

fakta, keakuratan konsep/prinsip, 
keakuratan hukum/teori 

2 Jika beberapa materi yang disajikan 

dalam LKPD mencakup  keakuratan 
fakta, keakuratan konsep/prinsip, 
keakuratan hukum/teori 

1 Jika materi yang disajikan dalam LKPD 

tidak mencakup keakuratan fakta, 

keakuratan konsep/prinsip, keakuratan 
hukum/teori 

7 Kesesuain 

dengan 

kaidah 

bahasa 

indonesia 

12. Penggunaan 

kalimat dalam 

LKPD          sesuai 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

5 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan sangat baik dan 

mengacu pada kaidah tata bahasa 

Indonesia yang baik 

4 Jika sebagian besar tata kalimat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan 

mengacu kepada kaidah tata Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 

3 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan baik dan benar 
namun tidak mengacu pada kaidah tata 

bahasa Indonesia 

2 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan tidak baik tetapi 

mengacu pada kaidah tata bahasa 
Indonesia 

1 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan tidak baik dan 

benar serta tidak mengacu pada kaidah 
tata bahasa Indonesia 

8 Komunikatif 13. Pemahaman pada 

materi yang 

disajikan 

5 Jika seluruh materi yang disajikan 

menggunakan bahasa  yang menarik, 

mudah dipahami peserta didik serta tidak 

menimbulkan multi tafsir 

4 Jika sebagian materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang menarik, 

mudah dipahami peserta didik serta tidak 
menimbulkan multi tafsir 

3 Jika sebagian materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang cukup 

menarik, cukup mudah dipahami peserta 

didik serta tidak menimbulkan multi 

tafsir 
2 Jika beberapa materi yang disajikan tidak 
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    menggunakan bahasa yang kurang 

menarik, kurang mudah dipahami peserta 
didik serta menimbulkan multi tafsir 

1 Jika seluruh materi yang disajikan 

menggunakan bahasa yang  tidak 

menarik, tidak mudah dipahami peserta 
didik serta menimbulkan multi tafsir 

9 Kejelasan 

informasi 

14. Menggunakan 

babasa yang 
sesuai dengan 

tingkat 

perkembangan 

peserta didik 

5 Jika bahasa yang digunakan, sangat baik 

untuk menjelaskan konsep maupun 
ilustrasi aplikasi konsep, 

menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 

dengan contoh abstrak (yang secara 

imajinatif dapat dibayangkan peserta 
didik) 

4 Jika bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep tetapi tidak dengan 

ilustrasi aplikasi konsep, 

menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 

dengan contoh abstrak (yang secara 

imajinatif dapat dibayangkan peserta 

didik) 

3 Jika sebagian bahasa yang digunakan, 

baik untuk menjelaskan konsep tetapi 

tidak dengan ilustrasi aplikasi konsep, 

menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 

dengan contoh abstrak (yang secara 

imajinatif dapat dibayangkan peserta 
didik) 

2 Jika bahasa yang digunakan, baik untuk 

menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep, menggambarkan contoh 

konkret (yang dapat dijumpai oleh 

peserta didik) tetapi tidak sampai dengan 

contoh abstrak (yang secara imajinatif 
dapat dibayangkan peserta didik) 

1 Jika bahasa yang digunakan, sangat 

kurang baik untuk menjelaskan konsep 

maupun ilustrasi aplikasi konsep, 

menggambarkan contoh konkret (yang 

dapat dijumpai oleh peserta didik) sampai 

dengan contoh abstrak (yang secara 

imajinatif dapat dibayangkan peserta 
didik) 

10 Desain 
Cover 

15. Komposisi unsur 
tata   letak   (judul, 

5 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 
(judul,   pengarang,   ilustrasi,   logo,  dll) 
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 LKPD pengarang, 

ilustrasi, logo, dll) 

seimbang dan 

seirama dengan 

tata letak isi 

 sangat konsisten dengan tema materi 
elektrokimia 

4 Jika sebagian penempatan unsur  tata 

letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, 

dll) konsisten namun belum sesuai 
dengan tema 

3 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) kurang 
konsisten dan sudah sesuai dengan tema 

2 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) kurang 
konsisten dan tidak sesuai dengan tema 

1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 
pengarang, ilustrasi, dll) tidak konsisten 

16. Huruf yang 

digunakan 
menarik  dan 

mudah dibaca 

5 Jika huruf yang digunakan sangat 
menarik dan mudah dibaca 

4 Jika huruf yang digunakan sangat 

menarik dan mudah dibaca namun masih 

ada dibeberapa scene yang harus 

diperbaiki karena kurang sesuai 

3 Jika huruf yang digunakan kurang 

menarik dan mudah dibaca namun masih 

ada dibeberapa scene yang harus 
diperbaiki karena kurang sesuai 

2 Jika huruf yang digunakan tidak tepat 
dan tidak sesuai 

1 Jika huruf yang digunakan sangat tidak 
tepat dan tidak ada estetika didalamnya 

11 Ilustrasi Isi 17. Gambar disajikan 

jelas, menarik, dan 

warna mendukung 

kejelasan materi 

5 Jika tampilan gambar secara keseluruhan 

dapat memberikan nuansa tertentu dan 
dapat memperjelas materi/isi 

4 Jika tampilan gambar hanya sebagian 

yang dapat memberikan nuansa tertentu 
dan dapat memperjelas materi/isi 

3 Jika tampilan gambar dapat memberikan 

nuansa tertentu namun tidak dapat 
memperjelas materi/isi 

2 Jika tampilan gambar hanya sebagian 

yang dapat memberikan nuansa tertentu 

namun tidak dapat memperjelas 
materi/isi 

1 Jika seluruh tampilan gambar tidak dapat 

memberikan nuansa tertentu dan tidak 
dapat memperjelas materi/isi 

18.  Kesesuaian 

gambar dengan 

materi 

5 Jika gambar yang ditampilkan menarik 
serta sangat sesuai dengan materi 

4 Jika gambar yang ditampilkan kurang 
menarik namun sesuai dengan materi 
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   3 Jika gambar yang ditampilkan tidak 
menarik namun sesuai dengan materi 

2 Jika gambar yang ditampilkan menarik 
namun tidak sesuai dengan materi 

1 Jika gambar yang ditampilkan tidak 
sesuai dengan materi 

  19. Cuplikan dan 

kutipan 

mencantumkan 

sumber yang jelas 

5 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam 
Materi 

4 Jika terdapat sebagian cuplikan sumber 

yang jelas namun dapat membantu 

peserta didik menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 

3 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas namun dapat membantu peserta 
didik menguatkan pemahaman konsep 
yang ada dalam materi 

2 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 

namun tidak membantu menguatkan 

pemahaman konsep yang ada dalam 
Materi 

1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 

jelas sehingga tidak dapat membantu 
menguatkan pemahaman konsep yang 

ada dalam materi 

12 Desain Isi 

LKPD 

20. Penempatan unsur 

tata letak (judul, 

sub judul, 

ilustrasi) pada 

setiap bab 

konsisten 

5 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 
(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap 

bab sangat konsisten 

4 Jika sebagian penempatan unsur  tata 

letak (judul, sub judul, ilustrasi) pada 
setiap bab konsisten 

3 Jika sebagian penempatan unsur tata 
letak (judul, sub judul, ilustrasi) pada 

setiap bab kurang konsisten 

2 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
kurang konsisten 

1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 

sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
sangat tidak konsisten 

21. Jarak antar 

paragraph jelas 

5 Jika seluruh Jarak antar paragraph jelas 
dan konsisten 

4 Jika seluruh Jarak antar paragraph kurang 
jelas dan konsisten 

3 Jika sebagian Jarak antar paragraph tidak 
jelas pada setiap bab dan konsisten 
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   2 Jika Jarak antar paragraph jelas pada 
setiap bab kurang konsisten 

1 Jika Jarak antar paragraph tidak jelas 
pada setiap bab tidak konsisten 

22.Penggunaan 

variasi  huruf 

(bold, italic, all 

capital,  small 

capital) tidak 

berlebihan 

5 Jika seluruh variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) sesuai dan tidak 
Berlebihan 

4 Jika sebagian variasi huruf (bold, italic, 

all capital, small capital) tidak 
Berlebihan 

3 Jika variasi huruf (bold, italic, all capital, 

small capital) kurang sesuai dan tidak 
Berlebihan 

2 Jika sebagian variasi huruf (bold, italic, 

all capital, small capital) kuang sesuai 
dan tidak berlebihan 

1 Jika variasi huruf (bold, italic, all capital, 
small capital) sangat berlebihan 

13 Tampilan 23. Bahan isi LKPD 

mudah diakses 

5 Jika bahan sangat bagus,  mudah diakses 

dan memberikan kenyamanan 
dalam membaca 

4 Jika bahan bagus, mudah diakses dan 
cukup memberikan kenyamanan dalam 

membaca 

3 Jika bahan kurang bagus, tapi mudah 

diakses dan cukup memberikan 

kenyamanan dalam membaca 

2 Jika bahan kurang bagus, tidak mudah 
diakses dan kurang   memberikan 
kenyamanan dalam membaca 

1 Jika bahan buruk, tidak mudah diakses dan 
tidak memberikan kenyamanan dalam 
membaca 

24. Tampilan baik 5 Jika tampilan sangat bagus, rapi dan 
memberikan kenyamanan dalam 

membaca 

4 Jika tampilan sangat bagus, rapi dan cukup 

memberikan kenyamanan dalam 
Membaca 

3 Jika tampilan kurang bagus, kurang 
rapi dan kurang memberikan 

kenyamanan dalam membaca 
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2 Jika bahan kurang bagus, tidak rapi dan 

kurang memberikan kenyamanan dalam 
Membaca 

   

1 Jika  bahan  buruk,  tidak  rapi  dan  tidak 
memberikan kenyamanan dalam membaca 
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