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ABSTRAK 

 

Nurhaliza Gustin (2022):  Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing 

Prompting pada Materi Ikatan Kimia 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya bahan ajar yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran online, sehingga dibutuhkan bahan ajar yang dapat 

menarik minat belajar peserta didik dalam memahami materi dan dapat diakses 

secara online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendesain Lembar Kerja 

Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada materi 

ikatan kimia dan mengetahui kevalidan dan kepraktisan E-LKPD berdasarkan uji 

validitas dan uji praktikalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah Research 

and Development (R&D) dengan desain pengembangan Borg and Gall yang 

meliputi 10 tahapan, namun pada penelitian ini dibatasi sampai 5 tahapan yaitu (1) 

pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan, (4) uji coba lapangan 

awal, (5) revisi produk awal. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 12 

Pekanbaru. Subjek penelitian ini yaitu 2 orang validator (ahli materi dan ahli 

media), 2 orang guru kimia, dan 12 peserta didik kelas X MIPA 6. Hasil validasi 

oleh ahli materi dan ahli media mendapat skor 90% dan 88,63% dengan kriteria 

sangat valid. Uji praktikalitas oleh guru dan uji respon peserta didik diperoleh 

skor 86,25% dan 84,89% dengan kriteria sangat praktis. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa E-LKPD berbasis Probing Prompting 

pada materi ikatan kimia sangat valid dan sangat praktis digunakan sebagai media 

pembelajaran bagi peserta didik disekolah.  

Kata Kunci: Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD), Probing 

Prompting, Ikatan Kimia 
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ABSTRACT 

 

NurhalizaGustin (2022): Designing and Testing Probing Prompting Based 

Student Electronic Worksheet on Chemical Bond 

Lesson 

 

This research was instigated by the lack of teaching materials that could be used 

in online learning, so that teaching materials were needed that can attract students' 

learning interest in understanding the material and can be accessed online.  This 

research aimed at designing Probing Prompting based student electronic 

worksheet on Chemical Bond lesson, and finding out the student electronic 

worksheetvalidity and practicality based on validity and practicality tests.  

Research and Development (R&D) method was used in this research with Borg 

and Gall development design consisting of 10 steps, but this research was limited 

to use 5 steps—(1)collecting data, (2) planning, (3) developing, (4) preliminary 

field testing, and (5) preliminary product revising.  This research was 

administered at State Senior High School 12 Pekanbaru.  The subjects of this 

research were 2 validators (material and media experts) 2 Chemistry subject 

teachers, and 12 of the tenth-grade students of MIPA.  The validation results by 

material and media experts showed the scores 90% and 88.63% with very valid 

criteria.  The score of practicality test by teacher and student response test was 

86.25% and 84,89% with very practical criterion.  Based on these findings, it 

could be concluded that Probing Prompting based student electronic worksheet on 

Chemical Bond lesson was very valid and practical to be used as a learning media 

for students at school. 

Keywords: Student Electronic Worksheet, Probing Prompting, Chemical Bond 

  



 
 

x 

 ملّخص
(: تصميم ورقات عمل التالميذ اإللكترونية المؤسسة ٢٢٢٢نور هاليزا غوستين، )

في مادة رابطة كيميائية  التحقيقفيالمطالبةعلى
 وتجربتها

البحث خلفيتو قلة املواد الدراسية اليت ميكن استخدامها يف التعليم عرب ىذا 
اإلنرتنت، فجاءت احلاجة إىل مواد دراسية جتذب رغبة التالميذ يف فهم املواد وميكن 
الوصول إليها عرب اإلنرتنت. واهلدف من ىذا البحث تصميم ورقات عمل التالميذ 

يف مادة رابطة كيميائية، ومعرفة مستوى  لبةالتحقيقفياملطااإللكرتونية املؤسسة على 
صالحيتها وعمليتها بناء على اختبار الصالحية واختبار التطبيق العملي. وطريقة البحث 
املستخدمة ىي طريقة البحث التطويري مع تصميم تطوير بورغ وغال الذي حيتوي على 

( مجع ٠لي: )مراحل، وىي كما ي ٥مراحل، ومع ذلك، يف ىذا البحث، اقتصر إىل  ٠١
( مراجعة املنتج األولية. ٥( جتربة ميدانية أولية، )٤( تطوير، )٣( تصميم، )٢البيانات، )

بكنبارو. وأفراده مدققان )مدقق املواد ومدقق  ٠٢ومت إجراؤه يف املدرسة الثانوية احلكومية 
. ٦تلميذا للفصل العاشر لقسم العلوم والرياضيات  ٠٢الوسائل(، ومدرسا الكيمياء، و

٪ أي  أهنا تكون ٦٦.٦٣٪ و٠١ونتيجة الصالحية من قبل مدقق املواد ومدقق الوسائل 
ونتيجة استجابات  يف مستوى صاحل جدا. ونتيجة اختبار العملية من قبل املدرسني

أي أهنا تكون يف مستوى عملي جدا. وبناء على ىذه  ٪٦٤.٦٠ و٪ ٦٦.٢٥ التالميذ
يف  التحقيقفياملطالبةميذ اإللكرتونية املؤسسة علىالنتائج، استنتج بأن ورقات عمل التال

مادة رابطة كيميائية صاحلة جدا وعملية جدا الستخدامو كوسيلة تعليمية للتالميذ يف 
 املدارس.

، رابطة  التحقيقفيالمطالبةورقات عمل التالميذ اإللكترونية، الكلمات األساسية: 
 .كيميائية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan utama bagi manusia salah satunya adalah pendidikan karena 

manusia terlahir tanpa mengetahui apapun sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Quran surat An-Nahl ayat 78: 

ْمعََ َواْْلَْفـ َِدةََواْْلَْبَصاَرالسَّ  ۙ َجَعلََ لَُكمَُ  تَْعلَُمْىنََ وَّ َشْيـ ًٔا   ۙ ٰهتُِكمَْ َْلَ  ْه َ بُطُْىنَِ اُمَّ  اَْخَرَجُكمَْ مِّ

َُ
  َوللّاٰ

 لََعلَُّكمَْ تَْشُكُرْونََ

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. 

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika manusia dilahirkan tidak memiliki 

ilmu apapun dan menjadi makhluk yang lemah. Manusia hidup dengan 

diberikan kemampuan mendengar dan melihat sehingga manusia mulai 

memiliki ilmu pengetahuan dan memperoleh pendidikan (Indriani, N & 

Lazulva, 2020:88). Namun saat ini pendidikan di Indonesia mengalami kendala 

sehingga dilakukan secara daring (dalam jaringan) akibat penyebaran 

Coronavirus Disease (Covid-19).  

Covid-19 merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan 

oleh virus, sehingga pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk 

menghentikan rantai penularan Covid-19, salah satunya dengan menerapkan 

social distancing. Implementasi kebijakan berdampak pada semua aspek 
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kehidupan, termasuk pendidikan (Purbawati et al., 2020:103). Kegiatan dimasa 

pandemi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, belajar, dan ibadah, 

semuanya dilakukan dirumah yang juga dikenal dengan Work From Home 

(WFH), sehingga interaksi tatap muka tidak dapat dilakukan secara langsung 

(Purnama & Suparman, 2020:133). 

Sesuai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dimasa Covid-19 

melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan pada masa Covid-19, yakni pembelajaran dilakukan secara daring 

(dalam jaringan), sehingga tenaga pendidik diminta bisa mendesain media 

pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Proses pembelajaran online 

yang perlu diperhatikan ialah bahan ajar online dengan menggunakan media 

yang menarik bagi siswa dan mudah diakses secara online (Hidayah, et al., 

2020:37). 

Pendidik yang berkualitas harus memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi professional. 

Pendidik perlu menguasai penggunaan media pembelajaran dan harus mampu 

merancang media pembelajaran yang menarik untuk merangsang motivasi 

belajar siswa. Pendidik hendaknya paham dalam memilih media pembelajaran 

seperti menetapkan media yang digunakan berdasarkan penentuan tujuan 

kemampuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang akan 

dipelajari, dipahami oleh guru dan tidak sulit digunakan, sesuai dengan waktu 

yang disediakan, merancang penggunaannya dalam proses pembelajaran, 
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mampu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kreativitas peserta 

didik (Karsini & Ritonga, 2020:54). 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar kimia yaitu peserta 

didik membutuhkan media yang tepat untuk membantu proses pembelajaran. 

Media pembelajaran memegang peranan penting pada proses pembelajaran 

karena diperlukan untuk menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran 

(Sya'idah, et al., 2020:2). Beberapa media pembelajaran tersebut ialah bahan 

ajar seperti modul, lembar kerja peserta didik (LKPD), handout, buku paket, 

dan informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat 

elektronik atau internet (Karsini & Ritonga, 2020:54). Oleh karena itu, perlu 

disiapkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk menunjang proses 

pembelajaran (Sya'idah, et al., 2020:2). Lingkungan pendidikan membutuhkan 

pengembangan bahan ajar LKPD agar lebih mudah mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Salah satu keuntungan mengembangkan LKPD 

ialah dapat dirancang berdasarkan situasi peserta didik dan karakteristik 

sekolah (Wirdani, et al., 2019: 57). 

Penggunaan LKPD akan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan LKPD kimia 

sebagai bahan ajar saat proses pembelajaran masih sangat terbatas sehingga 

akan menimbulkan ketidakefektifan dan tidak efisien dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

diperlukan inovasi media seperti E-LKPD (Sya'idah, et al., 2020:2). Menyikapi 

situasi tersebut, sumber belajar yang juga dapat digunakan sebagai latihan 
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peserta didik ialah E-LKPD, sehingga seluruh peserta didik dapat 

mengaksesnya secara lebih interaktif dan menarik, serta dapat mengatasi 

kebosanan selama masa pandemi Covid-19 (Purnama & Suparman, 2020:133). 

Penggunaan media pembelajaran sejalan dengan kemajuan sistem teknologi 

informasi dibidang pendidikan, memungkinkan untuk merancang perangkat 

pembelajaran yang menarik, interaktif dan komprehensif, seperti LKPD 

berbasis IT atau Lembar Kegiatan Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) 

(Hidayah, et al., 2020:37). 

Model pembelajaran diperlukan agar dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan benar. Menentukan model pembelajaran harus 

disesuaikan dengan karakteristik materi dan keterampilan yang akan 

dikembangkan. Penerapan model pembelajaran mendukung terwujudnya 

tujuan pembelajaran ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa dan 

terwujudnya tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan (Sya’idah, 

et al., 2020:2). 

Probing Prompting ialah model pembelajaran dimana peserta didik yang 

menjadi pusatnya. Model pembelajaran ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

masa ini, yakni memungkinkan peserta didik secara bebas dan aktif 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Probing ialah pemeriksaan atau 

penyelidikan, dan Prompting ialah membimbing atau dorongan. Pembelajaran 

Probing Prompting ialah membimbing dan menggali perspektif siswa dengan 

menyiapkan serangkaian pertanyaan, sehingga meningkatkan proses berpikir 

siswa dalam belajar. Menggunakan model Probing Prompting dapat 
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merangsang pemahaman siswa secara mendalam terhadap masalah, sehingga 

jawaban yang diharapkan bisa tercapai. Jawaban atas pertanyaan diperoleh 

dengan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada peserta 

didik (Karwati, et al., 2018: 339). 

Model Probing Prompting dapat memudahkan peserta didik beradaptasi 

dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini karena peserta didik dapat 

mengkonstruksi sendiri prinsip, konsep dan aturan menjadi pengetahuan baru. 

Penerapan model pembelajaran Probing Prompting merupakan suatu kegiatan 

tanya jawab yang ditentukan dengan cara menunjuk peserta didik secara 

random. Peserta didik dituntut berpartisipasi aktif, sehingga mereka tidak dapat 

menghindar saat kegiatan belajar berlangsung. Setiap peserta didik dapat 

berpartisipasi dalam proses tanya jawab kapan saja. Peserta didik yang 

menjawab salah tetap harus diberi penghargaan karena kesalahan merupakan 

tanda bahwa mereka sedang belajar dan berpartisipasi (Dewi, et al., 2019: 

231). 

Kimia merupakan salah satu materi yang dipelajari pada program ilmu 

pengetahuannalam (IPA) yang secara umum mempelajari tentang struktur, 

komposisi, sifat, serta perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan 

materi. Belajar kimia tidak saja mengandalkan keterampilan, namun juga 

proses berpikir untuk memahami, menemukan, teori dan hukum, 

mengembangkan konsep, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Kimia mencakup tiga aspek, yakni aspek mikroskopis, aspek 

makroskopis, dan aspek simbolik. Aspek mikroskopis biasanya sulit dipahami 
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siswa, sehingga peserta didik berpikir bahwa pelajaran kimia sulit dipahami 

(Ni'mah, 2014:34). Materi kimia yang dipelajari pada kelas X salah satunya 

ialah ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan materi abstrak yang perlu 

dibuktikan melalui proses pencarian dan peserta didik dituntut menyelidiki, 

menganalisis dan merangkum hasil penelusuran tersebut agar dapat dengan 

mudah menemukan konsep ikatan kimia secara mandiri (Aulia & Ismono, 

2015:165). 

Masalah umum dari beberapa jurnal yang peneliti temukan tentang 

dibutuhkannya E-LKPD saat proses pembelajaran seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Rini Karsini (2020) di MAN 1 Pekanbaru ialah disekolah hanya 

menggunakan buku paket sebagai bahan ajar yang menyebabkan peserta didik 

kurang tertarik belajar dan belum ada LKPD untuk menunjang pemahaman 

peserta didik, hal ini terlihat dari peserta didik yang kurang aktif serta kurang 

paham dalam proses pembelajaran. Permasalahan juga terjadi pada penelitian 

Carelin Anggun Marnesya (2020) di SMAN 3 Batusangkar didapat informasi 

bahwa pada materi sistem koloid sudah menggunakan pendekatan saintifik 

pada proses pembelajaran dan dibantu dengan menggunakan bahan ajar seperti 

buku paket kimia, LKPD, modul dan power point, tetapi belum menerapkan 

teknik bertanya Probing Prompting sehingga menyebabkan sebagian peserta 

didik kurang termotivasi saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan pendidik mata 

pelajaran kimia SMAN 12 Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan dalam 

proses pembelajaran seperti jam pelajaran yang dikurangi selama masa 
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pandemi Covid-19 sehingga sulit mencapai indikator pembelajaran. Bahan ajar 

yang digunakan untuk menyampaikan materi saat pembelajaran daring masih 

berupa PPT, ringkasan materi, dan buku paket. Belum terdapat bahan ajar 

seperti E-LKPD untuk menunjang proses pembelajaran sehingga siswa masih 

kurang aktif bertanya dan sulit memahami materi pada proses pembelajaran 

daring. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang masih rendah. 

Dilihat dari fakta dilapangan maka proses pembelajaran daring 

dibutuhkan suatuubahan ajar yang bisa meningkatkan proses berpikir untuk 

memecahkan permasalahan sehingga mempermudah peserta didik memahami 

materi. Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing 

Prompting salah satu bahan ajar online yang dapat dipakai pada materi ikatan 

kimia dan bisa digunakan secara efektif pada pembelajaran daring. 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada Materi Ikatan 

Kimia”. 

B. Penegasan Istilah 

Berikut beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar lebih mudah 

dipahami dan menghindari kesalah pahaman penelitian yang sedang 

berlangsung, ialah: 

1. E-LKPD 

E-LKPD adalah bahan ajar digital, sebagai latihan mengembangkan 

kognisi peserta didik melalui pengembangan pembelajaran eksperimental 

(Khotimah, et al., 2020: 402). 
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2. Probing Prompting 

Probing Prompting ialah model pembelajaran dimana guru 

membimbing dan menggali pemikiran peserta didik dengan mengajukan 

rangkaian pertanyaan, sehingga menghasilkan proses berpikir yang dapat 

mengkoneksikan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dengan 

pengetahuan baru yang diperoleh (Rosdianwinata & Ridwan, 2018:79). 

3. Ikatan Kimia 

Ikatan yang terjadi antara atom-atom penyusun suatu molekul disebut 

dengan ikatan kimia. Atom-atom yang berikatan dapat berasal dari unsur 

yang sejenis bahkan berbeda (Muchtaridi, 2016:87). 

C. Permasalahann 

1. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah 

dipenelitian ini bisa ditentukan, yaitu: 

a. Jam pelajaran yang dikurangi dimasa pandemi Covid-19 membuat 

pencapaian indikator pembelajaran menjadi sulit. 

b. Bahan ajar yang digunakan untuk menyampaikan materi saat 

pembelajaran daring masih berupa PPT, ringkasan materi, dan buku 

paket. 

c. Belum terdapat bahan ajar seperti E-LKPD untuk menunjang proses 

pembelajaran sehingga siswa masih kurang aktif bertanya dan sulit 

memahami materi pada proses pembelajaran daring. 
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d. Kegiatan pembelajaran online membutuhkan bahan ajar yang bisa 

meningkatkan proses berpikir dalam memecahkan masalah pada materi 

yang dipelajarinya. 

2. Batasan Masalah 

Sesuai dengan uraian identifikasi masalah, maka masalah penelitian 

dapat dibatasi sebagai berikut: 

a. Penelitian menggunakan prosedur pengembangan model Borg and Gall 

hingga tahap ke lima. 

b. E-LKPD yang di desain berbasis Probing Prompting 

c. Penelitian dibatasi pada materi ikatan kimia khususnya ikatan ion, 

ikatan kovalen dan ikatan logam. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan 

rumusan masalah penelitian, ialah: 

a. Bagaimana validitas E-LKPD berbasis Probing Prompting sebagai media 

pembelajaran bagi peserta didik pada materi ikatan kimia? 

b. Bagaimana praktikalitas E-LKPD berbasis Probing Prompting sebagai 

media pembelajaran bagi peserta didik pada materi ikatan kimia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah: 

a. Mengetahui kevaliditan E-LKPD berbasis Probing Prompting sebagai 

bahan ajar peserta didik pada materi ikatan kimia. 



 

 

 

10 

b. Mengetahui praktikalitas E-LKPD berbasis Probing Prompting pada 

materi ikatan kimia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah: 

a. Bagi guru dapat menambah wawasan mengenai bahan ajar berbasis 

model pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan 

pembelajaran, sehingga guru tidak hanya terpaku dengan metode 

ceramah saja.  

b. Bagi siswa dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

dengan menerapkan model Probing Prompting pada E-LKPD.  

c. Bagi sekolah E-LKPD berbasis Probing Prompting dapat menjadi 

inspirasi untuk bahan ajar yang menarik bagi peserta didik dan dapat 

meningkatnya kualitas sekolah kedepannya. 

d. Bagi peneliti bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

bahan ajar E-LKPD berbasis Probing Prompting ketika menjadi seorang 

pendidik nanti. 

E. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini yaitu E-LKPD 

berbasis Probing Prompting pada materi ikatan kimia. Adapun spesifikasi 

produk pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. E-LKPD didesain dalam bentuk program adobe reader (PDF) dan 

menggunakan aplikasi Live Worksheets. 
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2. E-LKPD disusun berdasarkan aturan Kurikulum 2013 pada materi ikatan 

kimia. 

3. E-LKPD memuat bagian sebagai berikut: cover, daftar isi, KI, KD, 

indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan E-LKPD, peta konsep, 

daftar pustaka, dan dilengkapi dengan materi dan uji kompetensi. 

4. E-LKPD disusun berbasis model pembelajaran Probing Prompting yaitu 

model pembelajaran dimana guru membimbing dan menggali pemikiran 

peserta didik dengan menyajikan serangkaian pertanyaan, sehingga 

menghasilkan proses berpikir yang dapat mengaitkan pengetahuan dan 

pengalaman peserta didik dengan pengetahuan baru yang diperoleh 

(Rosdianwinata & Ridwan, 2018:79).   
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

a. Pengertian Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

Metode penelitian dan pengembangan atau Research and 

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

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Dalam 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. Jadi penelitian dan pengembangan 

bersifat longitudinal (bertahap bisa multi years) (Sugiyono, 2017: 297). 

b. Tujuan Penelitian Pengembangan (R&D) 

Tujuan dilakukannya pengembangan saat penelitian yaitu 

menciptakan suatu produk baru atau merevisi produk yang telah ada dan 

bisa dipertanggung jaawabkan, seperti benda perangkat keras atau 

perangkat lunak. Produk yang dihasilkan dalam bidang pendidikan 

seperti pengembangan bahan ajar, media pembelajaran dan lainnya 

(Sutarti & Irawan, 2017: 87). 

  



 

 

 

13 

c. Metode Penelitian Pengembangan (R&D) 

Secara umum metode penelitian pengembangan selalu melalui 3 

tahapan proses, yaitu: 

1) Deskriptif 

Digunakan dalam studi awal, dengan menghimpun data kondisi 

yang ada. Diantaranya yaitu kondisi produk, kondisi pihak pengguna, 

kondisi faktor pendukung dan penghambat. 

2) Evaluatif 

Digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan 

suatu produk yang melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji 

coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Berdasarkan 

temuan uji coba diadakan penyempurnaan. 

3) Eksperimen 

Digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan 

(Kurniawati, 2020:84). 

Ketiga proses di atas kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli 

menjadi beragam langkah model pengembangan, diantaranya: 

1) Model pengembangan Borg & Gall 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah 

pengembangan model Borg & Gall. Tahapan pada model Borg & Gall 

dimulai dari analisis kebutuhan hingga penyebaran disusun secara 

terperinci sehingga memudahkan dalam pengembangan. 

Berikut 10 tahapan model pengembangan Borg & Gall: 
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a) Analisis Kebutuhan 

Ditahap pertama dilakukan studi literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti, dan persiapan untuk 

merumuskan kerangka kerja penelitian. 

b) Perencanaan 

Tahap perencanaan yaitu merumuskan kecakapan dan 

keahlian yang berhubungan dengan permasalahan, menetapkan 

tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan dan melakukan studi 

kelayakan secara terbatas jika diperlukan. 

c) Pengembangan produk awal 

Tahap ini mengembangkan bentuk awal dari produk yang 

akan dihasilkan, selain itu persiapan komponen pendukung 

menyiapkan pedoman dan buku  petunjuk serta melaksanakan 

evaluasi terhadap kelayakan properti pendukung. 

d) Uji coba awal 

Melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas pada 

1 sampai 3 sekolah dengan subjek yang dilibatkan sebanyak 6-12 

subjek. Pada tahap ini pengumpulan dan analisis data bisa 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan angket.  

e) Revisi awal 

Melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan 

berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini bisa saja dilakukan 

beberapa kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba 
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terbatas, sehingga diperoleh draft produk (model) utama yang siap 

diujicoba lebih luas (Kurniawati, 2020: 85-86). 

f) Main field testing 

Uji coba lapangan dilakukan dengan uji coba yang lebih luas 

pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai 100 orang 

subjek uji coba. Data kuantitatif penampilan pendidik sebelum dan 

sesudah menggunakan model yang dicobakan dikumpulkan. Hasil 

pengumpulan data dievaluasi dan jika mungkin dibandingkan 

dengan kelompok pembanding. 

g) Operational Product Revision 

Menyempurnakan produk hasil uji lapangan dengan 

melakukan revisi terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga 

produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model 

operasional yang siap di validasi. 

h) Operational Field Testing 

Uji pelaksanaan lapangan dilaksanakan pada 10 sampai 30 

sekolah dan melibatkan 40 sampai 200 subjek. Pengujian dilakukan 

melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis hasilnya. 

i) Final Product Revision 

Penyempurnaan produk akhir didasarkan masukan dari uji 

pelaksanaan lapangan. 
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j) Dissemination and Implementation 

Tahap terakhir pada model pengembangan Borg & Gall yaitu 

diseminasi dan implementasi, yaitu melaporkan hasilnya dalam 

pertemuan profesional dan dalam jurnal. Bekerjasama dengan 

penerbit untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk 

pengontrolan kualitas (Sukmadinata, 2017: 70). 

2) Model ADDIE 

Desain model pembelajaran ADDIE adalah salah satu proses 

pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar 

pembelajaran yang efektif, dinamis dan efisien, senagaimana terlihat 

pada gambar II.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Model Pengembangan ADDIE 

Berikut 5 tahapan ADDIE, yaitu: 

a) Analisis (Analysis) 

Dilakukan pendefinisian permasalahan instruksional, tujuan 

instruksional, sasaran pembelajaran serta dilakukan identifikasi 

lingkungan pembelajaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa. 

Analyze 

Evaluate Implement Design 

Develope 
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b) Desain (Design) 

Desain terkait dengan penentuan sasaran, instrumen 

penilaian, latihan, konten, dan analisis yang terkait dengan materi 

pembelajaran, rencana pembelajaran dan pemilihan media. 

c) Pengembangan (Development) 

Dilakukan pembuatan dan penggabungan media yang telah 

dirancang pada tahap desain. Tahap ini membuat storyboard, 

penulisan materi dan perancangan grafis yang diperlukan. 

d) Implementasi (Implementation) 

Membuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta pelatihan dan 

strukturnya atau fasilitator yang meliputi materi kurikulum, hasil 

pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian dan prosedur 

pengujian.  

e) Evaluasi (Evaluation) 

Setiap tahap proses ADDIE melibatkan evaluasi formatif. Ini 

adalah multidimensional dan merupakan komponen penting dari 

proses ADDIE. Ini mengasumsikan bentuk evaluasi formatif. 

Evaluasi dilakukan selama tahap implementasi dengan bantuan 

instruktur dan siswa, kemudian dilakukan evaluasi sumatif untuk 

perbaikan pembelajaran (Kurniawati, 2020: 88-90). 

3) Model 4-D 

Model ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. 

Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974). Adapun 4 tahapan utama 

dalam model pengembangan 4-D, yaitu: 
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a) Define (Pembatasan) 

Tahap pendefinisian bertujuan untuk mendefinisikan syarat 

pembelajaran yang terdapat 5 langkah utama, yaitu: 

(1) Analisis Awal-Akhir (Front End Analysis), dilakukan untuk 

menemukan masalah dalam proses pembelajaran sehingga 

membutuhkan solusi dengan mengembangkan produk. 

(2) Analisis Siswa (Learner Analysis), dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik siswa yang sesuai dengan produk 

yang dikembangkan. 

(3) Analisis Konsep (Concept Analysis), digunakan untuk 

menentukan, menyusun konsep utama yang akan diterapkan 

kepada peserta didik sesuai dengan analisis awal dan akhir 

sebelumnya yang digunakan dalam menentukan  susunan KD 

dan indikator pembelajaran. 

(4) Analisis Tugas, digunakan untuk mengidentifikasi 

keterampilan uatam yang diperlukan untuk melengkapi produk 

yang akan dikembangkan berupa rincian dari poin-poin atau 

sub-bab pada isi materi. 

(5) Perumusan Tujuan Pembelajaran, disesuaikan dengan standar 

kompetensi yang akan dikembangkan (Syafitri, 2018: 130-

131). 

b) Design (Perancangan) 

Ada beberapa tahapan, yaitu: 
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(1) Pemilihan Media (Media Selection), yaitu menentukan media 

yang digunakan dengan menyesuaikan hasil analisis tugas, 

materi dan fasilitas sekolah yang telah diinformasikan oleh 

narasumber. 

(2) Pemilihan Format ( Format Selection), yaitu penentuan format 

dalam mendesain isi, pemilihan strategi ajar, referensi dan 

membuat urutan format pada penuntun praktikum. 

(3) Perancangan Awal Perangkat Pembelajaran (Initial Design), 

meliputi rancangan awal media pembelajaran (produk) dan 

membuat lembar instrument penilaian (Syafitri, 2018: 132 ). 

c) Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan akan menghasilkan produk yang telah 

melewati proses perbaikan berdasarkan masukan dan kritikan para 

ahli yang meliputi: 

(1) Validasi produk oleh ahli beserta revisi, media yang telah 

dirancang akan diuji validitasnya oleh beberapa ahli. 

(2) Simulasi merupakan rencana untuk menerapkan produk yang 

dikembangkan. 

(3) Uji coba secara terbatas dengan siswa yang bukan pada tempat 

penelitian (Syafitri, 2018: 133). 

d) Disseminate (Penyebaran) 

Tahap penyebaran adalah tahap dalam penggunaan produk 

yang telah dikembangkan secara lebih luas, untuk menguji 
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efektivitas produk tersebut. Adapun kelebihan model ini memiliki 

beberapa langkah yang termasuk sederhana (Syafitri, 2018: 133). 

4) Model Dick and Carey (1990) 

Adapun tahapan model Dick and Carey adalah sebagai berikut: 

a) Analisis kebutuhan, yang bertujuan untuk mengetahui tujuan 

pembelajaran yang dibutuhkan. 

b) Melakukan analisis pembelajaran yang dibutuhkan, dapat 

dilakukan dengan cara menentukan langkah-langkah yang dapat 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

c) Melakukan analisis siswa dan konteks bisa dilakukan dengan 

wawancara. 

d) Menentukan tujuan pembelajaran khusus. 

e) Melakukan pengembangan instrumen penilaian yang akan 

dilakukan dalam penelitian. 

f) Melakukan pengembangan strategi dalam pembelajaran. 

g) Menentukan tentang pengembangan dan pemilihan materi. 

h) Menentukan desain dan melakukan evaluasi formatif. Ada tiga tipe 

evaluasi formatif yaitu uji perorangan (one to one), uji kelompok 

kecil (small group) dan uji lapangan (field evaluation) 

i) Menentukan perbaikan pembelajaran dan mulai mendesain produk. 

Melakukan evaluasi secara sumatif (Al, Tabany, 2014: 58). 
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5) Model Pengembangan Sadiman 

Arief Sadiman memberikan urutan langkah-langkah yang harus 

diambil dalam pengembangan program media menjadi 6 langkah 

berdasarkan gambar II.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.2 Model Pengembangan Sadiman 

2. Bahan Ajar 

a. Pengertian bahan ajar 

Bahan ajar adalah bahan atau materi yang dipelajari dan dikuasai 

oleh peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama 

proses pembelajaran. Bahan ajar ialah sumber belajar yang berupa 

konsep, prinsip, definisi, konteks atau gugus isi, fakta atau data, nilai, 
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konsep, keterampilan dan kemampuan. Bahan ajar yang dikembangkan 

harus berkaitan dengan program silabus dan menyesuaikan dengan 

lingkungan dan kebutuhan peserta didik (Sumantri, 2016:57). 

Materi pembelajaran (instructional materials) atau bahan ajar 

merupakan media yang bisa dipakai untuk memudahkan pendidik dalam 

proses belajar mengajar. Secara umum, bahan ajar memuat keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap yang dipelajari peserta didik untuk memenuhi 

standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jenis materi pembelajaran 

biasanya meliputi pengetahuan (prinsip, fakta, konsep, prosedur), 

keterampilan dan sikap atau nilai (Wirdani, et al., 2019:56). 

Bahan ajar ialah alat atau perangkat pembelajaran yang berisi 

materi pembelajaran, metode, batasan, dan metode penilaian yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, yaitu mencapai kompetensi dan sub kompetensi dengan 

segala kompleksitasnya. Maka, bahan ajar harus dirancang dan ditulis 

sesuai kaidah pengajaran, karena pendidik akan menggunakannya untuk 

menunjang proses pembelajaran (Lestari, 2013:109). 

b. Ciri-ciri karakteristik bahan ajar 

1) Konsep, ialah ide atau gagasan yang bersifat universal. 

2) Prinsip, ialah kebenaran dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur 

berpikir dan bertindak. 

3) Definisi, ialah kalimat yang menyatakan istilah, makna, uraian, dan 

ciri utama orang, benda, proses, dan aktivitas atau kegiatan. 
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4) Konteks, ialah deskripsi kalimat yang mendukung menjelaskan 

makna yang terkait dengan peristiwa. 

5) Data, ialah informasi yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. 

6) Fakta, ialah situasi atau peristiwa yang telah terjadi (Sumantri, 

2016:110). 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan menetapkan bahan ajar 

1) Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2) Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik pada umumnya. 

3) Pengorganisasian materi yang sistematis dan berkesinambungan. 

4) Ruang lingkup yang bersifat faktual dan konseptual (Sumantri, 2016: 

111). 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

a. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah materi ajar yang sudah 

dibuat sedemikian rupa, sehingga diharapkan peserta didik mampu 

memahami materi secara mandiri. LKPD memuat materi, rangkuman, 

dan tugas yang berkaitan dengan materi. Peserta didik bisa menemukan 

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan dan 

sekaligus peserta didik diberikan materi serta tugas yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari (Lestari, 2013:109). Bahan ajar cetak 

berupa lembaran kertas yang memuat materi disebut juga sebagai LKPD. 

Rangkuman dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik mengacu pada kompetensi dasar (KD) yang 
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akan dicapai. LKPD harusnya didesain secara menarik sehingga 

memungkinkan peserta didik tertarik untuk belajar (Wirdani et al., 

2019:56). 

b. Lembar Kegiatan Peserta Didik  Elektronik (E-LKPD) 

E-LKPD merupakan bagian dari E-Learning yang berupa media 

pembelajaran LKPD yang berbasis elektronik atau internet untuk 

mendukung kegiatan belajar peserta didik (Farkhati & Sumarti, 2019:2). 

E-LKPD ialah sarana pembelajaran digital untuk latihan pengembangan 

aspek kognitif peserta didik melalui peningkatan pembelajaran dalam 

bentuk eksperimen. E-LKPD sangat berguna untuk sarana belajar 

mengajar disekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. E-LKPD perlu didesain dengan jelas dalam bentuk media 

sehingga menarik minat belajar bagi peserta didik dan mampu 

menyajikan materi yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu anak didik 

serta memotivasi peserta didik untuk berinteraksi secara fisik dan 

emosional. Pengembangan E-LKPD dapat ditambahkan animasi atau 

gambar, musik, serta video penunjang pembelajaran didalamnya yang 

bisa digunakan peserta didik (Khotimah et al., 2020:402). 

c. Fungsi Lembar Kegiatan Peserta didik (LKPD) 

Sejalan dengan pengertian yang telah dijelaskan, dapat dipahami 

LKPD memegang empat fungsi, ialah: 

1) Berfungsi untuk bahan ajar yang bisa mengedepankan peran pendidik 

dan menjadikan peserta didik lebih aktif 
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2) Berfungsi untuk buku teks yang mampu memudahkan peserta didik 

mempelajari materi yang disajikan 

3) Bahan ajar yang ringkas serta memuat tugas-tugas untuk peserta didik 

berlatih 

4) Proses penyampaian materi kepada peserta didik saat belajar menjadi 

lebih mudah (Prastowo, 2011:67). 

d. Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Ada 4 poin penting tujuan penyusunan LKPD, ialah: 

1) Menyediakan materi ajar untuk memudahkan peserta didik 

berinteraksi dengan materi yang disediakan 

2) Menyediakan tugas dan kegiatan yang mampu meningkatkan 

pemahaman peserta didik mengenai materi yang dipelajari 

3) Bisa meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik 

4) Pendidik menjadi lebih mudah untuk memberikan latihan ataupun 

tugas kepada peserta didik (Prastowo, 2011:68). 

e. Unsur-unsur LKPD sebagai Bahan Ajar 

Berdasarkan strukturnya, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

lebih ringkas dan kompleks daripada modul dan buku. 6 unsur utama 

LKPD antara lain judul, kompetensi dasar (KD) atau materi dasar, 

petunjuk belajar, langkah kerja atau tugas, informasi pendukung dan 

penilaian. Selain itu berdasarkan formatnya, LKPD paling sedikit 

memiliki 8 unsur, yakni judul, waktu penyelesaian, kompetensi dasar 

yang akan dicapai, keterangan singkat, bahan serta alat yang dibutuhkan 



 

 

 

26 

menyelesaikan tugas, kegiatan yang akan dilaksanakan, tahapan kerja, 

dan tugas yang untuk diselesaikan (Prastowo, 2011:68). 

f. Penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Pendidik harus mampu mendesain buku ajarnya sendiri secara 

kreatif dan inovatif. Adanya LKPD yang inovatif dapat menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik dan dengan demikian menjadi 

harapan belajar bagi peserta didik. Berikut langkah-langkah yang perlu 

dipahami pendidik dalam mempersiapkan LKPD, ialah: 

1) Melaksanakan analisis kurikulum 

Langkah awal untuk mempersiapkan LKPD ialah analisis 

kurikulum. Analisis kurikulum bertujuan menyeleksi materi apa saja 

yang membutuhkan pendampingan dari LKPD selama proses 

pembelajaran. Analisis yang dilakukan saat menentukan materi 

dilakukan dengan melihat pengalaman belajar, materi pokok dan 

materi yang akan diajarkan. Lalu pahami kemampuan yang harus 

dimiliki peserta didik. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKPD 

Peta kebutuhan LKPD diperlukan untuk mengetahui jumlah 

LKPD yang harus ditulis dan mengecek urutan LKPD. Urutan LKPD 

dapat digunakan dalam menentukan konten mana yang ditulis terlebih 

dahulu. Urutan LKPD umumnya dimulai dengan analisis sumber 

belajar dan analisis kurikulum. 
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3) Menetapkan judul LKPD 

Cara yang dapat dipakai untuk menentukan Judul LKPD ialah 

dengan melihat hasil analisis standar kompetensi dan kompetensi 

dasar (KD), materi pelajaran, dan pengalaman belajar pada kurikulum. 

Jika KD tidak terlalu besar, maka KD tersebut bisa dikembangkan 

menjadi sebuah judul LKPD. 

4) Penulisan LKPD 

Adapun tahapan penulisan LKPD, ialah: 

a) Merumuskan Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi dasar bisa dikembangkan dengan melihat 

kurikulum yang berlaku. KD merupakan turunan dari standar 

kompetensi. Sehingga untuk mencapai KD, indikator harus tercapai 

lebih dahulu oleh peserta didik. 

b) Menentukan sarana penilaian 

Menentukan alat penilaian yang tepat bisa seperti soal pilihan 

ganda ataupun soal esai. 

c) Menyusun materi 

Sumber yang dapat digunakan menyusun materi LKPD 

antara lain jurnal, buku, dan internet. Materi yang terdapat pada 

LKPD harus disesuaikan dengan KD yang telah ditetapkan. 

d) Memperhatikan struktur LKPD 

Struktur LKPD harus diperhatikan karena jika salahsatu 

struktur tidak lengkap maka LKPD yang dihasilkan tidak 
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maksimal. Ada 6 komponen struktur LKPD, ialah judul, 

kompetensi yang ingin dicapai, petunjuk penggunaan, tugas, 

informasi pendukung, penilaian peserta didik dan tahapan kerja 

(Prastowo, 2011:69). 

g. Syarat penyusunan LKPD 

1) Syarat didaktik 

Syarat didaktik membahas mengenai penggunaan LKPD yang 

bersifat umum atau universal, yakni mampu digunakan dengan baik 

bagi peserta didik yang lamban atau pintar, sehingga LKPD lebih 

menekankan pada proses penemuan konsep.  

2) Syarat konstruksi. 

Syarat konstruksi berkaitan terhadap pemakaian bahasa dan 

narasi, struktur kalimat, tingkat kesulitan, kosakata dan kejelasan isi 

LKPD. 

3) Syarat teknis. 

Syarat teknis berkaitan dengan gambar, tulisan, dan hal yang 

mendukung tampilan LKPD. 

4) Syarat keterandalan serta kevaliditan 

Ada kriteria yang dapat dilihat dari kemampuan LKPD untuk 

menambah pemahaman konsep dan keterampilan (kepraktisan) pada 

syarat keterandalan serta kevaliditan (Karsini & Ritonga, 2020:57). 
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4. Probing Prompting 

a. Pendekatan berpikir dan berbasis masalah 

Peserta didik diharapkan mampu memiliki beberapa kompetensi 

pendekatan berpikir dan berbasis masalah, yakni: 

1) Penelitian 

2) Mengutarakan persepsi atau pendapat 

3) Menerapkan pengetahuan sebelumnya 

4) Menghasilkan ide 

5) Buat keputusan 

6) Mengorganisasi ide-ide 

7) Mengaitkan hubungan 

8) Mengaitkan wilayah interaksi 

9) Menghargai kebudayaan 

Oleh karena itu, salah satu metode yang termasuk dalam 

pendekatan ini ialah Probing Prompting Learning (Huda, 2013:47). 

b. Pengertian Probing Prompting 

Menurut arti kata, Probing ialah penyelidikan atau pemeriksaan, 

dan Prompting ialah dorongan atau bimbingan (Huda, 2013:48). 

Pembelajaran Probing Prompting artinya guru memberikan serangkaian 

pertanyaan yang membimbing dan menggali ide peserta didik, sehingga 

terbentuk proses berpikir yang menghubungkan pengetahuan dan 

pengalaman setiap siswa dengan pengetahuan baru yang dipelajari 

(Rosdianwinata & Ridwan, 2018:79). Kemudian peserta didik 
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membangun konsep dan aturan menjadi pengetahuan baru (Huda, 

2013:48). 

Pembelajaran Probing Prompting sangat kuat hubungannya dengan 

pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan ini disebut Probing Question. 

Probing Question merupakan pertanyaan yang memiliki karakteristik 

menemukan lebih dalam jawaban dari peserta didik, ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu jawaban dan membuat jawaban selanjutnya lebih 

jelas, lebih akurat, dan lebih masuk akal. Probing question mampu 

merangsang siswa memahami masalah lebih dalam, sehingga siswa bisa 

menemukan jawaban yang diharapkan. Selama proses mencari dan 

menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, mereka berusaha 

menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dengan 

pertanyaan yang akan dijawab (Huda, 2013:48). 

Proses tanya jawab saat pembelajaran dilaksanakan dengan cara 

menunjuk peserta didik secara acak, sehingga setiap peserta didik 

diharuskan berpartisipasi aktif. Peserta didik tidak dapat menghindari 

proses pembelajaran karena peserta didik dapat berpartisipasi dalam 

proses tanya jawab setiap saat. Proses Probing dapat memotivasi peserta 

didik dan membuat peserta didik menjadi aktif jika terlibat pembelajaran 

yang menantang karena membutuhkan konsentrasi dan keaktifan. Selain 

itu, peserta didik cenderung lebih memperhatikan pembelajaran yang 

dipelajarinya dan peserta didik selalu siap menjawab, karena jika tiba-

tiba ditunjuk guru harus siap sewaktu-waktu (Huda, 2013:49). 
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c. Langkah-langkah Probing Prompting 

Sintak pembelajaran kooperatif tipe Probing Prompting terdiri dari 

7 langkah, ialah: 

1) Guru memaparkan peserta didik pada situasi baru, seperti 

memusatkan perhatian pada gambar, rumus, dan situasi lain yang 

mempunyai permasalahan. 

2) Tunggu beberapa saat agar peserta didik mendapat kesempatan   

merumuskan jawaban dan melakukan diskusi kecil sambil 

merumuskan jawaban. 

3) Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik berdasarkan 

tujuan pembelajaran. 

4) Tunggu beberapa saat agar siswa mendapat kesempatan merumuskan 

jawaban dan melakukan diskusi kecil sambil merumuskan jawaban. 

5) Pendidik memilih seorang peserta didik menjawab pertanyaan secara 

acak. 

6) Jika jawabannya benar, pendidik akan meminta jawaban peserta 

didik lain guna memastikan bahwa semua peserta didik terlibat 

kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika peserta didik 

memberikan jawaban yang rancu atau jawaban yang diberikan tidak 

tepat dan tepat diam, maka pendidik akan mengajukan pertanyaan 

lain yang mengarah pada jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengajukan pertanyaan dan membimbing peserta didik berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi hingga dapat menjawab pertanyaan 
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berdasarkan KD atau indikator. Pertanyaan pada langkah keenam 

harus diajukan kepada beberapa peserta didik yang berbeda sehingga 

semua peserta didik berpartisipasi dalam semua kegiatan Probing 

Prompting. 

7) Pendidik memberikan pertanyaan terakhir kepada peserta didik yang 

berbeda dan lebih menekankan bahwa semua peserta didik benar-

benar memahami indikator pembelajaran (Megasari, et al., 

2018:164-165). 

d. Tujuan Probing Prompting 

Probing Prompting memiliki tujuan yakni untuk memperoleh 

beberapa informasi yang telah dimiliki peserta didik dan bisa digunakan 

untuk memahami pengetahuan baru maupun konsep baru, sehingga 

peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena 

setiap peserta didik dituntut berpartisipasi saat proses pembelajaran 

terutama saat menjawab pertanyaan yang diberikan pendidik (Suhendra 

& Sutiani, 2018:102). 

e. Kelebihan Probing Prompting 

Kelebihan model Probing Prompting jika diimplementasikan saat 

pembelajaran ialah : 

1) Membantu peserta didik menemukan jawaban yang tidak bisa 

diberikan sebelumnya, 

2) Menginspirasi peserta didik untuk lebih berpikir aktif, 
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3) Peserta didik mendapat kesempatan untuk mendukung dan 

mempertahankan secara intelektual, dengan pandangan dan pendapat 

yang sederhana dan jelas 

4) Mendapat pengalaman dalam menangani masalah ataupun pertanyaan 

dengan tingkat kesukaran yang berbeda (Zulfadli & Ellizar, 2019:47). 

f. Kekurangan Probing Prompting 

Ada beberapa kekurang yang dapat dianalisis pada model 

pembelajaran Probing Prompting, ialah: 

1) Jumlah peserta didik yang banyak mungkin tidak ada cukup waktu 

untuk mengajukan pertanyaan kepada semua peserta didik. 

2) Jika guru tidak dapat mendorong peserta didik berani dengan 

menciptakan suasana yang santai dan tidak tegang, maka peserta didik 

akan merasa takut untuk menjawab. 

3) Tidak mudah mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat 

berpikir peserta didik dan mudah dipahami. 

4) Jika peserta didik tidak mampu menjawab pertanyaan hingga dua atau 

tiga orang paling banyak maka waktu akan terbuang percuma. 

5) Jika anak tidak pandai mempresentasikan dirinya maka akan 

menghambat pemikiran peserta didik, misalnya pendidik meminta 

peserta didik menjawab persis seperti yang dimaksudkan guru, jika 

tidak jawaban akan salah (Lubis, 2020:87). 
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5. Ikatan Kimia 

a. Pengertian Ikatan Kimia 

Ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu 

molekul ialah ikatan kimia. Atom-atom yang berikatan dapat berasal dari 

unsur yang sejenis maupun berbeda (Muchtaridi, 2016:87). 

Ikatan kimia terbentuk karena atom cenderung memiliki 

konfigurasi elektron seperti gas mulia. Kecenderungan ini menghasilkan 

berbagai jenis ikatan terutama ikatan ionik dan kovalen (Syukri, 

1999:179). 

1) Aturan Oktet 

Secara umum, atom tidak terdapat dalam keadaan bebas tetapi 

bergabung dengan atom lain membentuk suatu senyawa. Hal ini 

membuktikan bahwa atom yang menyatu lebih stabil daripada atom 

yang individu atau menyendiri. Gaya tarik menarik antara dua atom 

disebabkan oleh adanya elektron pada kulit terluar. Sebagian besar 

atom terikat pada atom lain, tetapi beberapa masih ada sebagai atom 

tunggal (monoatom), yakni gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn). 

Dijelaskan bahwa, gas mulia lebih stabil dalam bentuk atom tunggal 

(bebas), sedangkan unsur lain lebih stabil ketika berikatan. Ketika 

elektron kulit terluar (electron valensinya) terisi penuh maka atom 

akan stabil, sehingga aturan berlaku untuk semua unsur yaitu aturan 

oktet. Aturan oktet menyatakan bahwa atom cenderung memiliki 

delapan elektron valensi seperti gas mulia (kecuali helium = 2) 

(Syukri, 1999:179). 
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2) Lambang Titik Lewis 

Perkembangan tabel periodik dan konsep terkait konfigurasi 

elektronik sudah memberikan dasar untuk pembentukan molekul dan 

senyawa. Gilbert Lewis menjelaskan bahwa kombinasi atom dapat 

mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Jika atom sudah 

memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron 

gas mulia maka kestabilan maksimum dapat dicapai. Ketika atom 

berinteraksi dan membentuk ikatan kimia, hanya bagian terluar yang 

bersentuhan dengan atom lain. Sistem titik yang disusun oleh Lewis 

digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dan atom-atom 

yang terikat dalam pembentukan ikatan kimia dan untuk meyakinkan 

bahwa jumlah total elektron yang telibat tidak mengalami perubahan. 

Lambang lewis terdiri dari lambang unsur disertai titik, dimana 

masing-masing titiknya menggambarkan setiap elektron valensi dari 

atom-atom unsur (Chang, 2004:201). 

b. Ikatan Ion 

Atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan atom 

yang cenderung terima elektron akan membentuk ikatan ion. Ikatan ion 

ialah ikatan antara ion positif dan ion negatif, karena partikel yang 

bermuatan berlawanan akan saling tarik menarik. Ketika serah terima 

elektron antara atom, maka ion positif dan negatif dapat terbentuk. Atom 

yang melepaskan elektron menjadi ion positif dan atom yang menerima 

elektron menjadi ion negatif (Syukri, 1999:183). 
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1) Sifat-sifat Senyawa Ion 

Senyawa ion mempunyai beberapa sifat, ialah: 

a) Wujud padat pada suhu kamar 

b) Memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi 

c) Dapat menghantarkan listrik dalam bentuk cairan ataupun lelehan 

d) Sifatnya keras, akan tetapi mudah rapuh (Muchtaridi, 2016:94). 

c. Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen ialah ikatan antara dua atom dengan pemakaian 

bersama sepasang elektron atau lebih. Ikatan kovalen dapat terjadi antara 

atom yang sama dan atom yang berbeda. 

Jenis-jenis ikatan kovalen ialah sebagai berikut: 

1) Ikatan kovalen tunggal 

Ikatan kovalen tunggal ialah ikatan kovalen yang melibatkan 

sepasang elektron untuk digunakan bersama. 

2) Ikatan kovalen rangkap dua 

Ikatan kovalen rangkap dua ialah ikatan kovalen yang 

melibatkan dua pasang elektron yang dipakai bersama. 

3) Ikatan kovalen rangkap tiga 

Ikatan kovalen rangkap tiga ialah sejenis ikatan kovalen, yang 

melibatkan tiga pasang elektron untuk digunakan bersama. 

4) Ikatan kovalen koordinasi  

Ikatan kovalen koordinasi ialah ikatan yang terjadi melalui 

pembentukan elektron bersama, namun pasangan elektron yang 
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dipakai bersama berasal dari salah satu atom atau molekul yang 

berikatan. Maka disini atom lain tidak menyerahkan elektron (Syukri, 

1999:194-202). 

d. Ikatan Logam 

Ikatan logam ialah ikatan yang dapat terbentuk antaratom logam. 

Ikatan logam mempunyai karakteristik sendiri dan cenderung melepaskan 

electron dan bermuatan positif. Atom logam dapat berikatan sesamanya 

akibat gaya tarik menarik antar ion logam positif dengan electron valensi 

yang bermuatan negatif. Elektron valensi tersebut bisa bergerak bebas di 

sela-sela ruang antaratom logam, sehingga membentuk lautan elektron. 

Jadi, Kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif 

didalam lautan elektron yang mudah bergerak (Muchtaridi, 2016:113). 

B. Penelitian Relevan 

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah: 

1. Penelitian Rini Karsini dan Pangoloan Soleman Ritonga yang berjudul 

―Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Probing Prompting pada Materi Sistem Periodik Unsur‖ menunjukkan 

bahwa LKPD berbasis Probing Prompting layak digunakan sesuai hasil dari 

tingkat kevalidan dan tingkat kepraktisan, dari hasil tersebut 

mengidentifikasikan bahwa LKPD berbasis Probing Prompting dapat diuji 

cobakan lebih lanjut. 

Persamaan penelitian dengan penulis teliti ialah mendesain LKPD 

berbasis Probing Prompting. Perbedaannya, pada penelitian ini dilakukan 
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pada materi struktur periodik unsur, sedangkan penulis pada materi ikatan 

kimia. Dan desain penelitian yang digunakan menggunakan model 4-D, 

sedangkan peneliti model Borg and Gall. 

2. Penelitian yang dilakukan Refdiati  Wirdani, Lazulva, dan Zona Octarya 

yang berjudul ―Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Berbasis SETS (Science, Environment, Technology, and Society) pada 

Materi Koloid‖ menyatakan bahwa Lembar Kerja Peserta-Didik (LKPD) 

pada topik koloid berbasis SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society) dinyatakan valid dan praktis oleh ahli media, ahli materi 

pembelajaran dan ahli praktikalitas. Kesamaan antara penelitian dengan 

penulis ialah sama-sama mengenai desain dan uji coba lembar kerja peserta 

didik (LKPD). Bedanya, penelitian ini berbasis SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society) pada bahan koloid, sedangkan 

penulis berbasis Probing Prompting pada materi ikatan kimia. Desain 

penelitian nya menggunakan model 4-D, sedangkan peneliti model Borg 

and Gall. 

3. Hasil penelitian Candra Apriyanto, Yusnelti, dan Asrial yang berjudul 

―Pengembangan E-LKPD berpendekatan Saintifik Larutan Elektrolit dan 

Non Elektrolit‖ menunjukkan bahwa E-LKPD yang dikembangkan 

tergolong layak digunakan untuk pembelajaran kimia. Persamaan penelitia 

dengan penulis teliti ialah tentang pengembangan Lembar Kerja Peserta 

Didik Elektronik (E-LKPD). Perbedaannya ialah penelitian ini 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi larutan elektrolit dan non 
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elektrolit, sedangkan penulis berbasis Probing Prompting pada materi ikatan 

kimia. Desain penelitian nya menggunakan model 4-D sedangkan peneliti 

menggunakan model Borg and Gall. 

C. Kerangka Berfikir 

Peneliti merancang produk berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing Prompting, ini bertujuan memudahkan 

peserta didik memahami materi ikatan kimia. Penggunaan bahan ajar yang 

dirancang sebagai bahan ajar pengganti tambahan agar peserta didik dapat 

lebih aktif memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

Kerangka berpikir terdapat pada gambar II.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3 Kerangka Berfikir 

Kegiatan pembelajaran online membutuhkan bahan ajar 

yang bisa meningkatkan proses berpikir dalam 

memecahkan masalah pada materi yang sedang dipelajari 

Bahan ajar yang digunakan untuk menyampaikan materi saat 

pembelajaran daring masih berupa PPT, ringkasan materi, 

buku paket dan belum terdapat bahan ajar seperti E-LKPD 

untuk menunjang proses pembelajaran 

Mendesain E-LKPD berbasis Probing Prompting 

Validasi E-LKPD melalui uji validitas dan uji 

praktikalitas 

Produk berupa E-LKPD berbasis 

Probing Prompting pada materi ikatan 

kimia 
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D. Konsep Operasional 

Konsep operasional ialah suatu konsep yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian yang akan diteliti dan didalamnya terlihat indikator yang 

akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan (Riduwan, 

2014:94). 

1. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pengembangan model Borg & Gall yang 

dibatasi hingga tahap ke-5. 

a. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap pertama dilakukan dengan dua cara, ialah penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. Tujuan dari tahap pertama ialah 

memahami kebutuhan pembelajaran dilapangan. 

b. Perencanaan 

Tahap perencanaan, peneliti merencanakan produk yang akan 

dikembangkan ialah E-LKPD berbasis Probing Prompting seperti 

penentuan urutan materi dan uji coba skala kecil. 

c. Pengembangan bentuk awal produk 

Tahap ini peneliti sudah mulai merancang dan membuat produk 

berupa E-LKPD berbasis Probing Prompting. Setelah desain produk 

selesai, peneliti akan melakukan validasi E-LKPD berbasis Probing 

Prompting kepada para validator ahli media dan ahli materi 

pembelajaran. Setelah dilakukan validasi, hasil yang diperoleh akan 
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menjadi dasar revisi produk yang berupa saran dan masukan dari 

validator. 

d. Tahap Uji lapangan awal 

Pada tahap uji lapangan awal, E-LKPD berbasis Probing 

Prompting akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi pembelajaran, 

dan uji skala kecil akan dilakukan secara terbatas dengan subjek 2 orang 

pendidik mata pelajaran kimia dan 12 orang peserta didik kelas X MIPA 

6. Hasil yang diperoleh berupa saran dan masukan akan digunakan 

sebagai bahan perbaikan E-LKPD untuk menghasilkan produk akhir. 

e.  Revisi Produk Awal 

Tahap revisi produk awal ialah fase perbaikan. Perbaikan yang 

diperoleh dari saran dan masukan akan digunakan sebagai bahan 

penyempurnaan E-LKD berbasis Probing Prompting untuk 

menghasilkan produk akhir. 

Tahapan prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar II.2 

diagram alur prosedur penelitian berikut. 
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Gambar II.4 Diagram Alur Prosedur Penelitian 

 

2. Probing Prompting 

Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap siswa 

dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari (Eka Rosdianwinata, 

2018:79). Probing Prompting memiliki 7 tahapan, namun pada E-LKPD 

yang di desain peneliti menggabungkan menjadi 5 tahapan sebagai berikut. 

a. Mari Mengamati, peserta didik memperhatikan gambar, rumus, atau 

situasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Mari mengamati 

merupakan langkah pertama pada tahapan Probing Prompting, yaitu 

guru memaparkan peserta didik pada situasi baru, seperti memusatkan 

Analisis Kebutuhan 

Survei lapangan berupa 

wawancara 

Studi pustaka dari 

literatur dan jurnal 

Perencanaan 

Pengembangan 

Uji coba terbatas 

Revisi produk 

Mendesain E-LKPD  berbasis Probing Prompting, 

penyusunan rancangan isi, gambar, warna, dan huruf 

yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan 

Menyusun dan mengembangkan hasil desain E-

LKPD berbasis Probing Prompting pada materi 

ikatan kimia dan melakukan validasi 

Dilakukan kepada 2 orang pendidik mata pelajaran 

kimia dan 12 orang peserta didik kelas XI IPA 6 

diSMAN 12 Pekanbaru 

Produk akhir berupa E-LKPD berbasis Probing 

Prompting yang telah diperbaiki 
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perhatian pada gambar, rumus, dan situasi lain yang mempunyai 

permasalahan. 

b. Mari Rumuskan Jawaban, peserta didik merumuskan jawaban 

berdasarkan wacana yang ada. Mari rumuskan jawaban merupakan 

langkah ke-2, yaitu tunggu beberapa saat agar peserta didik mendapat 

kesempatan merumuskan jawaban dan melakukan diskusi kecil sambil 

merumuskan jawaban. 

c. Mari Latihan, peserta didik menjawab persoalan yang diberikan oleh 

guru. Mari latihan merupakan gabungan dari tahap ke-3 dan ke-4, yaitu 

pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik berdasarkan 

tujuan pembelajaran dan tunggu beberapa saat agar siswa mendapat 

kesempatan merumuskan jawaban dan melakukan diskusi kecil sambil 

merumuskan jawaban. 

d. Mari Diskusi, peserta didik melakukan presentasi yang dibimbing oleh 

guru, lalu salah satu peserta didik mengomunikasikan jawaban dari 

latihan. Mari diskusi merupakan gabungan tahap ke-5 dan ke-6, yaitu 

pendidik memilih seorang peserta didik menjawab pertanyaan secara 

acak dan jika jawabannya benar, pendidik akan meminta jawaban 

peserta didik lain guna memastikan bahwa semua peserta didik terlibat 

kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika peserta didik 

memberikan jawaban yang rancu atau jawaban yang diberikan tidak 

tepat dan tepat diam, maka pendidik akan mengajukan pertanyaan lain 

yang mengarah pada jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan 



 

 

 

44 

mengajukan pertanyaan dan membimbing peserta didik berpikir pada 

tingkat yang lebih tinggi hingga dapat menjawab pertanyaan 

berdasarkan KD atau indikator. Pertanyaan pada langkah keenam harus 

diajukan kepada beberapa peserta didik yang berbeda sehingga semua 

peserta didik berpartisipasi dalam semua kegiatan Probing Prompting 

e. Uji Kompetensi, peserta didik menjawab soal sebagai bukti telah 

memahami materi. Uji kompetensi merupakan tahap ke-7, yaitu 

pendidik memberikan pertanyaan terakhir kepada peserta didik yang 

berbeda dan lebih menekankan bahwa semua peserta didik benar-benar 

memahami indikator pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitiann 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 

pada tanggal 22 Februari sampai 07 Maret 2022. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Ketitiran Garuda Sakti KM 3, Kelurahan Simpang Baru, 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  Penelitian 

Subjek dalam  penelitian yang dilakukan ialah validator terhadap 

media E-LKPD, yaitu pakar desain media pembelajaran, pakar materi 

pembelajaran, pakar uji praktikalitas, dan peserta didik SMAN 12 

Pekanbaru. 

a. Pakar Desain Media 

Pakar desain media diambil dari dosen yang sudah menempuh 

pendidikan sarjana minimal S2 (strata dua) dan mempunyai pengetahuan 

luas dengan keahlian dalam perancangan desain media. 

b. Pakar Materi Pembelajaran 

Pakar materi pembelajaran diambil dari dosen yang  sudah 

menempuh pendidikan minimal S2 (strata dua) dalam pelajaran kimia 

dan menguasai materi yang ada pada pembelajaran kimia. 
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c. Pakar Uji Praktikalitas 

Pakar uji praktikalitas E-LKPD diambil dari pendidik yang 

mengajar kimia di sekolah. Pendidik yang dipilih menjadi pakar 

praktikalitas sudah menempuh pendidikan minimal sarjana S1 (strata 

satu) dan mempunyai pengetahuan luas dan ahli dalam mengajar materi 

kimia. 

d. Uji Respon Peserta Didik 

Uji respon peserta didik dilakukan bertujuan untuk melihat respon 

peserta didik terhadap E-LKPD yang sudah didesain. E-LKPD tersebut 

diuji cobakan kepada 12 peserta didik di SMAN 12 Pekanbaru yang telah 

mempelajari materi ikatan kimia. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing Prompting pada materi ikatan kimia. 

C. Populasi dan Sampel 

Terdapat aspek dalam penelitian guna memperoleh informasi data yang 

tepat pada saat penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Populasi 

Populasi ialah semua kumpulan komponen yang bisa dipakai untuk 

mendukung penelitian dan mendeskripsikan beberapa kesimpulan yang 

berhubungan dengan penelitian (Kurniawati, 2020:113). Sejalan dengan 

pengertian tersebut, populasi pada penelitian ini yakni semua pendidik mata 
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pelajaran kimia yang berjumlah 4 orang dan semua peserta didik kelas X 

MIPA yang berjumlah 215 orang di SMAN 12 Pekanbaru. 

2. Sampel 

Sampel ialah komponen dari populasi yang karakteristiknya akan 

diteliti sehingga dapat mewakili keseluruhan sifat dan karakteristik populasi 

(Kurniawati, 2020:114). Sampel pada penelitian ini adalah 2 orang guru 

kimia dan 12 peserta didik kelas X MIPA 6 yang sudah mempelajari ikatan 

kimia. Dasar pengambilan sampel sebanyak 2 orang guru kimia dan 12 

peserta didik adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novi 

Indriani dan Lazulva yang berjudul Desain dan Uji Coba LKPD Interaktif 

dengan Pendekatan Scaffolding pada Materi Hidrolisis Garam (Indriani & 

Lazulva, 2020:93). Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan 

yakni teknik purposive sampling, ialah teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu atau atas saran guru 

(Sugiyono, 2015:124). 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ialah Research and Development (R&D) 

yang disebut juga penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan 

(R&D) ialah tahapan atau proses untuk mengembangkan produk baru maupun 

melengkapi kekurangan produk yang sudah ada. Tujuan utama penelitian R&D 

ialah mengembangkan produk-produk yang efektif dan bisa digunakan saat 

kegiatan pembelajaran (Kurniawati, 2020:81). 
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Ada beberapa jenis desain metode penelitian dan pengembangan. Desain 

penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah pengembangan model Borg 

& Gall. Tahapan pada model Borg & Gall dimulai dari analisis kebutuhan 

hingga penyebaran disusun secara terperinci sehingga memudahkan dalam 

pengembangan. 10 tahapan model pengembangan Borg & Gall: analisis 

kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi 

awal, uji lapangan utama, revisi produk operasional, pengujian lapangan 

operational, revisi produk akhir, diseminasi dan implementasi (Kurniawati, 

2020:85-87). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau metode yang dapat 

digunakan peneliti dalam menggabungkan data yang dibutuhkan untuk riset 

(Trianto, 2010:117). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara ialah suatu proses tanya jawab dialog verbal antara 

pewawancara (interviewer), yang tujuannya memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara ialah mengumpulkan data secara 

langsung dari sumbernya. Ketika jumlah responden relatif sedikit, 

wawancara bisa digunakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus 

informasi suatu wawancara, ialah orang yang diwawancarai, pewawancara, 

pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Sesuai dengan sifat 

pertanyaannya, jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara 
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tidak terstruktur. Teks wawancara terdapat pada lampiran C.1 halaman 132. 

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas dimana pewawancara 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya  (Kurniawati, 2020:157-

161). 

2. Angket  

Angket ialah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi 

serangkaian pertanyaan maupun pernyataan yang secara khusus disiapkan 

dan digunakan untuk menggali dan mengumpulkan informasi-informasi 

yang diperlukan dan cocok dianalisis (Miterianifa & Zein, 2016:127). Dari 

segi metode menjawab, jenis angket yang digunakan peneliti ialah angket 

tertutup. Angket tertutup ialah angket dengan sejumlah item yang dapat 

dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Angket tertutup memiliki 

beberapa keunggulan ialah mudah diberi skor, mudah dikodekan, dan 

responden tidak perlu menulis. Instrumen penelitian dapat dilihat pada 

lampiran C.2 halaman 133 (Kurniawati, 2020:152). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Hasil dokumentasi dapat dilihat pada 

lampiran E.2 halaman 204 (Sukmadinata, 2017:221). 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai ialah teknik analisis deskriptif kualitatif 

dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang menggambarkan hasil uji 

validitas dan uji praktikalitas. Kedua teknik itu ialah sebagai berikut. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan 

informasi dari data kualitatif berupa masukan, kritik dan saran perbaikan 

pada angket. Analisis deskripsi kualitatif digunakan dalam mengolah data 

dari hasil review ahli desain media dan ahli materi pembelajaran yaitu 

berupa saran serta masukan perbaikan E-LKPD berbasis Probing 

Prompting. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisa data 

kuantitatif dalam bentuk angka atau nilai. Menganalisis data yang diperoleh 

dari kuesioner dapat digunakan teknik analisis deskripsi kuantitatif. 

a. Analisis Validitas E-LKPD 

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan 

E-LKPD ialah dengan menggunakan skala Likert. 

1) Menentukan score maksimal  

Score maximal = banyak validator x jumlah butir komponen x skor 

maximal 

2) Menentukan score yang didapat dan menjumlahkan score dari setiap 

validator 
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3) Menentukan persentase keidealan  

                      
                   

                   
       

Hasil dari persentase keidealan kemudian ditafsirkan pada 

pengertian kualitatif berdasarkan tabel III.1 berikut. 

Tabel III.1 Kriteria Hasil Uji Validitas E-LKPD 

 

b. Analisis Kepraktisan E-LKPD 

Melaksanakan analisis tingkat praktikalitas E-LKPD yang 

dikembangkan digunakan skala Likert yang didapat dengan langkah: 

1) Menetapkan score maximal  

Score maximal = banyak validator x jumlah butir komponen x score 

maximal 

2) Menetapkan score yang didapat dengan menjumlahkan score dari 

setiap validator 

3) Menentukan persentase keidealan  

                      
                   

                   
       

Hasil persentase keidealan selanjutnya ditafsirkan pada 

pengertian kualitatif berdasarkan tabel III.2 berikut. 
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Tabel III.2 Kriteria Hasil Uji Praktikalitas E-LKPD 

 
(Riduwan, 2014:70). 

 



 

 105 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian desain dan uji coba Lembar Kerja Peserta 

Didik Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing Prompting pada materi ikatan 

kimia dapat disimpulkan: 

1. Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing 

Prompting pada materi ikatan kimia dinyatakan sangat valid oleh ahli materi 

pembelajaran dan ahli desain media dengan persentase sebesar 90,00% dan 

88,63% dengan kriteria sangat valid. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) berbasis Probing 

Prompting pada materi ikatan kimia dinyatakan sangat praktis oleh guru 

mata pelajaran kimia dengan persentase sebesar 86,25% dan peserta didik 

dengan persentase 84,89%. 

Berdasarkan hasil tersebut media E-LKPD yang ditinjau dari uji 

validitas dan uji praktikalitas dinyatakan sangat valid dan sangat praktis 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan 

penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut: 

1.  Produk yang telah dikembangkan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

seperti uji coba kelompok yang lebih luas dan uji efektifitas sehingga dapat 

diketahui tingkat keefektifannya. 

2. Petunjuk penggunaan media dijelaskan lebih detail untuk memudahkan 

peserta didik mengerjakan E-LKPD secara mandiri.  
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LAMPIRAN A 

Silabus 

 

A.1 Silabus Kimia Kelas X
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SILABUS 

 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas : X (Sepuluh) 

Semester : Ganjil dan Genap 

Alokasi Waktu : 3 Jam Pelajaran / Minggu 

 

KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, dan kawasan regional. 

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan 

komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang teori. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Menjelaskan 

metode ilmiah, 

hakikat ilmu 

Kimia, 

keselamatan dan 
keamanan di 

laboratorium, serta 

peran kimia dalam 

kehidupan 

Metode ilmiah, hakikat ilmu 

Kimia, keselamatan dan 

keamanan kimia di 

laboratorium, serta peran 

Kimia dalam kehidupan 
● Metode ilmiah 

● Hakikat ilmu Kimia 

● Keselamatan dan 

keamanan kimia di 

● Mengamati produk-produk dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: sabun, detergen, 

pasta gigi, shampo, kosmetik, obat, susu, keju, mentega, minyak goreng, garam 

dapur, asam cuka, dan lain lain yang mengandung bahan kimia. 

● Mengunjungi laboratorium untuk mengenal alat-alat laboratorium kimia dan 

fungsinyaserta mengenal beberapa bahan kimia dan sifatnya (mudah meledak, 
mudah terbakar, beracun, penyebab iritasi, korosif, dan lain-lain). 

● Membahas cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode ilmiah (membuat hipotesis, melakukan percobaan, dan 

menyimpulkan) 

LAMPIRAN A.1 
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4.1 Menyajikan hasil 

rancangan dan 

hasilpercobaan 

ilmiah 

laboratorium 

● Peran Kimia dalam 

kehidupan 

● Merancang dan melakukan percobaan ilmiah, misalnya menentukan variabel yang 

mempengaruhi kelarutan gula dalam air dan mempresentasikan hasil percobaan. 

● Membahas dan menyajikan hakikat ilmu Kimia 

● Mengamati dan membahas gambar atau videoorang yang sedang bekerja di 

laboratorium untuk memahami prosedur standar tentang keselamatan dan 

keamanan kimia di laboratorium. 

● Membahas dan menyajikan peran Kimia dalam penguasaan ilmu lainnya baik ilmu 

dasar, seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti 

pertambangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan teknologi. 

3.2 Menganalisis 

perkembangan 

model atom dari 

model atom 

Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr, 

dan Mekanika 

Gelombang 

Struktur Atom dan Tabel 

Periodik 

● Partikel penyusun atom 

● Nomor atom dan nomor 

massa 

● Isotop 

● Perkembangan model 

atom 

● Konfigurasi elektron dan 

diagram orbital 

● Bilangan kuantum dan 

bentuk orbital. 

● Hubungan Konfigurasi 

elektron dengan letak 

unsur dalam tabel 

● Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun daripartikel dasar, yaitu elektron, 

proton, dan neutron serta proses penemuannya. 

● Menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop 

berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. 

● Menyimak penjelasan dan menggambarkan model-model atom menurut Dalton, 

Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. 

● Membahas penyebab benda memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan model 

atom Bohr. 

● Membahas prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron dan menuliskan 

konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital serta menentukan bilangan 

kuantum dari setiap elektron. 

● Mengamati Tabel Periodik Unsur untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat 

disusun dalam suatu tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur. 

● Membahas perkembangan sistem periodik unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam 

Tabel Periodik Unsur berdasarkan konfigurasi elektron. 

4.2 Menjelaskan 

fenomena alam 

atau hasil 

percobaan 

menggunakan 

model atom 
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3.3 Menjelaskan 

konfigurasi 

elektron dan pola 

konfigurasi 

elektron terluar 

untuk setiap 

periodik 

● Tabel periodik dan sifat 

keperiodikan unsur 

● Menganalisis dan mempresentasikan hubungan antara nomor atom dengan sifat 

keperiodikan unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elekton, dan 

keelektronegatifan) berdasarkan data sifat keperiodikan unsur. 

● Menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron 

dan memperkirakan sifat fisik dan sifat kimia unsur tersebut. 

 

golongan dalam 

tabel periodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Membuat dan menyajikan karya yang berkaitan dengan model atom, Tabel 

Periodik Unsur, atau grafik keperiodikan sifat unsur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Menentukan letak 

suatu unsur dalam 

tabel periodik 

berdasarkan 

konfigurasi 

elektron 

3.4 Menganalisis 

kemiripan sifat 

unsur dalam 

golongan dan 

keperiodikannya 
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4.4 Menyajikan hasil 

analisis data-data 

unsur dalam 

kaitannya dengan 

kemiripan dan 

sifat keperiodikan 

unsur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Membandingkan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan 

kovalen 

koordinasi, dan 

ikatan logam serta 

kaitannya dengan 

sifat zat 

Ikatan Kimia, Bentuk 

Molekul, dan Interaksi 

Antarmolekul 

● Susunan elektron stabil 

● Teori Lewis tentang 

ikatan kimia 

● Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 

● Mengamati sifat beberapa bahan, seperti: plastik, keramik, dan urea. 

● Mengamati proses perubahan garam dan gula akibat pemanasan serta 

membandingkan hasil. 

● Menyimak teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis 

● Menyimak penjelasan tentang perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. 

● Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. 

● Membahas dan membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan 

ikatan kovalen rangkap. 
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● Senyawa 

kovalen 

polar dan 

nonpolar. 

● Bentuk 

molekul 

● Ikatan logam 

● Interaksi 

antarpartikel 

● Membahas adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet. 

● Membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. 

● Membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar sertasenyawa 

polar dan senyawa nonpolar. 

● Merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa senyawa dikaitkan 

dengan perbedaan keelektronegatifanunsur-unsur yang membentuk ikatan. 

● Membahas dan memperkirakan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah 

pasangan elektron di sekitar inti atom dan hubungannya dengan kepolaran 

senyawa. 

● Membuat dan memaparkan model bentuk molekul dari bahan-bahan bekas, 

misalnya gabus dan karton, atau perangkat lunak kimia. 

● Mengamati kekuatan relatif paku dan tembaga dengan diameter yang sama 

dengan cara membenturkan kedua logam tersebut. 

● Mengamati dan menganalisis sifat-sifat logam dikaitkan dengan proses 

pembentukan ikatan logam. 

● Menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh kepada sifat fisik materi. 

● Mengamati dan menjelaskan perbedaan bentuk tetesan air di atas kaca dan di 

atas kaca yang dilapisi lilin. 

● Membahas penyebab air di atas daun talas berbentuk butiran. 

● Membahas interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik 

senyawa. 

● Membahas jenis-jenis interaksi antar molekul (gaya London, interaksi dipol-

dipol, dan ikatan hidrogen) serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. 

4.5 Merancang dan 
melakukan 

percobaan untuk 

menunjukkan 

karakteristik 

senyawa ion atau 

senyawa kovalen 

berdasarkan 

beberapa sifat 

fisika 

3.6 Menerapkan Teori 

Pasangan Elektron 

Kulit Valensi 

(VSEPR) dan 

Teori Domain 

elektron dalam 

menentukan 

bentuk molekul 

4.6 Membuat model 

bentuk molekul 

dengan 

menggunakan 

bahan-bahan yang 

ada di lingkungan 

sekitar atau 

perangkat lunak 

komputer 

3.7 Menghubungkan 

interaksi antar ion, 

atom dan molekul 
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dengan sifat fisika 

zat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Menerapkan 

prinsip interaksi 

antar ion, atom 

dan molekul dalam 

menjelaskan 

sifat-sifat fisik zat 

di sekitarnya 

3.8 Menganalisis sifat 

larutan 

berdasarkan daya 

hantar listriknya 

Larutan Elektrolit dan 

Larutan Nonelektrolit 

● Konsep dan Sifat larutan 

elektrolit 

● Pengelompokan larutan 

berdasarkan daya hantar 

listriknya 

● Jenis ikatan kimia dan 

sifat elektrolit suatu zat 

● Fungsi larutan elektrolit 

dalam tubuh manusia 

● Mengamati gambar binatang yang tersengat aliran listrik ketika banjir 

● Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elektrolit beberapa 

larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium serta 

melaporkan hasil percobaan. 

● Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan 

nonelektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. 

● Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat serta menyimpulkan 

bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar. 

● Membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh manusia 

serta cara mengatasi kekurangan elektrolit dalam tubuh. 

4.8 Membedakan daya 

hantar listrik 

berbagai larutan 

melalui 

perancangan dan 

pelaksanaan 

percobaan 
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3.9 Mengidentifikasi 

reaksi reduksi dan 

oksidasi 

menggunakan 

konsep bilangan 

oksidasi unsur 

Reaksi Reduksi dan Oksidasi 

serta Tata nama Senyawa 

● Konsep Reaksi Reduksi 

dan Oksidasi 

● Bilangan oksidasi unsur 

dalam senyawa atau ion 

● Mengamati reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada irisan buah (apel, 

kentang, pisang) dan karat besi. 

● Menyimak penjelasan mengenai penentuan bilangan oksidasi unsur dalam 

senyawa atau ion. 

● Membahas perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi 

● Mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. 

● Mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida encer di dalam 

tabung reaksi yang ditutup dengan balon. 4.9 Menganalisis 

beberapa reaksi 

berdasarkan 

perubahan 

bilangan oksidasi 

yang diperoleh 

dari data hasil 

percobaan 

atau melalui 

percobaan 

● Perkembangan reaksi 

reduksi-oksidasi 

● Tata nama senyawa 

● Mereaksikan padatan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida encer di 

dalam tabung reaksi yang ditutup dengan balon. 

● Membandingkan dan menyimpulkan kedua reaksi tersebut. 

● Membahas penerapan aturan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana 

menurut aturan IUPAC. 

● Menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan IUPAC. 
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3.10 Menerapkan 

hukum-hukum 

dasar kimia, 

konsep massa 

molekul relatif, 

persamaan kimia, 

konsep mol, dan 

kadar zat untuk 

menyelesaikan 

perhitungan kimia 

Hukum-hukum Dasar 

Kimia dan Stoikiometri 

● Hukum-hukum dasar 

kimia 

● Massa atom relatif (Ar) 

dan Massa molekul 

relatif (Mr) 

● Konsep mol dan 

hubungannya dengan 

jumlah partikel, massa 

molar, dan volume molar 

● Kadar zat 

● Rumus empiris dan 

rumus molekul. 

● Persamaan kimia 

● Perhitungan kimia dalam 

suatu persamaan reaksi. 

● Pereaksi pembatas dan 

pereaksi berlebih. 

● Kadar dan 

perhitungan kimia 

untuk senyawa hidrat. 

● Mengamati demonstrasi reaksi larutan kalium iodida dan larutan timbal(II) nitrat 

yang ditimbang massanya sebelum dan sesudah reaksi. 

● Menyimak penjelasan tentang hukum-hukum dasar Kimia (hukum Lavoisier, 

hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro). 

● Menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Lavoisier, hukum Proust , hukum 

Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro. 

● Menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. 

● Menentukan hubungan antara mol,jumlah partikel, massa molar, dan volume molar 

gas. 

● Menghitung banyaknya zat dalam campuran (persen massa, persen volume, bagian 

per juta, kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol). 

● Menghubungkan rumus empiris dengan rumus molekul. 

● Menyetarakan persamaan kimia. 

● Menentukan jumlah mol,massa molar, volume molar gas dan jumlah partikel yang 

terlibat dalam persamaan kimia. 

● Menentukan pereaksi pembatas pada sebuah reaksi kimia. 

● Menghitung banyaknya molekul air dalam senyawa hidrat. 

● Melakukan percobaan pemanasan senyawa hidrat dan menentukan jumlah molekul 

air dalam sebuah senyawa hidrat. 

● Membahas penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 

4.10 Menganalisis data 

hasil percobaan 

menggunakan 

hukum-hukum 

dasar kimia 

kuantitatif 
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LAMPIRAN B 

 Validasi Insrumen Penelitian 

 

B.1 Angket Uji Validitas untuk Ahli Media 

B.2 Angket Uji Validitas untuk Ahli Materi 

B.3 Angket Uji Praktikalitas untuk Guru 

B.4 Angket Uji Respon Peserta Didik 



121 

 

 

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET AHLI MATERI 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

LAMPIRAN B.1 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Desember 2021 

Validator Instrumen : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Profesi/Jabatan : Dosen 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut;  

1 = Sangat Tidak Baik (STB) 

2 = Tidak Baik (TB) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan pada 

kolom yang telah disediakan. 

B. Aspek Penilaian 

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kualitas Isi  

1. Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 

konsep ikatan kimia 
    

2. Kesesuaian materi dengan KI/KD     

3. Kesesuaian materi dengan indikator     

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 
    

5. Tingkat kesukaran materi untuk tingkat SMA     

B. Kualitas Kebahasaan 

6. Penggunaan kalimat dalam E-LKPD sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 
    

7. Penggunaan bahasa yang komunikatif     

8. Penafsiran kalimat yang digunakan jelas     

C. Kualitas Penyajian 

9.  Penyajian materi sistematis dan logis     

10. Penyajian gambar menarik dan berwarna     

11. Terdapat atribut penyajian     

12.  Media E-LKPD efektif digunakan untuk 

belajar mandiri 
    

D. Probing Prompting 

13. E-LKPD menyampaikan kegiatan yang 

mengembangkan tahap Probing Prompting 
    

14. Membantu peserta didik mengembangkan 

gagasan / ide 
    

15. Memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi 
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C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 

 

 

E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

 

      Pekanbaru, 15 Desember 2021 

       Validator Angket, 

 

 

Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

NIK. 130117015 
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VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET AHLI MEDIA 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Desember 2021 

Validator Instrumen : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Profesi/Jabatan : Dosen 

LAMPIRAN B.2 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut;  

1 = Sangat Tidak Baik (STB) 

2 = Tidak Baik (TB) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan pada 

kolom yang telah disediakan. 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Tampilan Media 

1. Penggunaan ukuran teks dan gambar     

2. Penggunaan warna pada media E-LKPD     

3. Penempatan tata letak (judul, sub-judul, teks, 

gambar, nomor halaman) proposional 
    

4. Ilustrasi, gambar dan foto memperjelas 

penyampaian isi materi 
    

5. Desain cover menarik sesuai dengan materi 

ikatan kimia 
    

6. Tampilan konsisten dan menarik minat belajar 

peserta didik 
    

B. Perangkat Lunak  

7. Media E-LKPD dapat dikelola dengan mudah     

8. Media E-LKPD memberikan fasilitas interaktif 

bagi pengguna 

    

9. Kemudahan akses antar slide     

C. Penggunaan Media  

10. Praktis dan mudah dalam penggunaan media 

pembelajaran 
    

11. Kemampuan penggunaan media 

pembelajaran secara berulang-ulang 
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C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 

 

 

E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

    

      Pekanbaru, 15 Desember 2021 

       Validator Instrumen, 

 

 

Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

       NIK. 130117015
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VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET UJI PRAKTIKALITAS 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Desember 2021 

Validator Instrumen : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Profesi/Jabatan : Dosen 

LAMPIRAN B.3 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut;  

1  = Sangat Tidak Baik(STB) 

2  = Tidak Baik (TB) 

3   = Baik (B)  

4    = Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/ Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan 

pada kolom yang telah disediakan. 

3 Aspek Penilaian  

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kualitas Isi 

1. Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 

konsep ikatan kimia 

    

2. Kesesuaian materi dengan KI/KD     

3. Kesesuaian materi dengan indikator     

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

    

5. Tingkat kesukaran materi untuk tingkat 

SMA 

    

B.  Kualitas Kebahasaan     

6. Penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

    

7. Penggunaan bahasa yang komunikatif     

8. Penafsiran kalimat yang digunakan jelas     

C. Kualitas Penyajian     

9. Penyajian materi sistematis dan logis     

10. Penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 

    

11. Terdapat atribut penyajian     

12. Menggunakan jenis font yang menarik 

dan serasi dengan gambar 

    

13. Desain cover menarik dan sesuai dengan 

materi ikatan kimia 

    

D. Penggunaan Media     

14. Praktis dan mudah dalam penggunaan     
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media pembelajaran 

15. Kegiatan pembelajaran bersifat interaktif 

dan partisipatif 

    

16. Media E-LKPD efektif digunakan untuk 

belajar mandiri 

    

17. Kemampuan penggunaan media 

pembelajaran secara berulang-ulang 

    

E. Probing Prompting     

18. E-LKPD menyampaikan kegiatan yang 

mengembangkan tahap Probing 

Prompting 

    

19. Membantu peserta didik mengembangkan 

gagasan / ide 

    

20. Memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi 

    

4 Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

5 Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 
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6 Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

    

      Pekanbaru, 15 Desember 2021 

       Validator Instrumen, 

 

 

Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

       NIK. 130117015 
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VALIDASI INSTRUMEN ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING PADA 

MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting Pada 

Materi Ikatan Kimia. 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Instansi : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU    

A. Petunjuk Pengisian   

1. Isilah identitas peserta didik secara lengkap terlebih dahulu.  

2. Sebelum mengisi angket pastikan bahwa peserta didik telah membaca dan 

menggunakan E-LKPD berbasis probing prompting pada materi ikatan 

kimia. 

3. Sebelum memberikan penilaian, peserta didik diharapkan untuk membaca 

setiap butir pertanyaan dengan teliti 

4. Melalui instrument ini dimohon kepada peserta didik untuk memberikan 

penilaian dengan jujur, karena peneilaian dari peserta didik nantinya akan 

dijadikan sebagai bahan masukkan untuk perbaikan E-LKPD ini. Penilaian 

yang peserta didik berikan tidak akan mempengaruhi nilai peserta didik. 

5. Peserta didik dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan kriteria penilaian sebagai berikut; 

Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Desember 2021 

Nama Validator : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Profesi/Jabatan : Dosen 

LAMPIRAN B.4 
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SS = Sangat Setuju  

S  = Setuju    

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

6. Terimakasih peneliti ucapkan atas ketersediaannya dalam memberikan 

penilaian. 

 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

SS S TS STS 

A. Tampilan  

1. Tampilan cover E-LKPD ini menarik     

2. E-LKPD memiliki desain tampilan warna dan 

gambar yang menarik 

    

3. Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca     

4. Petunjuk penggunaan E-LKPD mudah dipahami     

5. LKPD didesain dalam bentuk elektronik sehingga 

praktis dan mudah diakses 

    

B. Materi 

6. Materi pada E-LKPD disajikan secara ringkas dan 

mudah dipahami 

    

7. Video dan animasi pada E-LKPD memudahkan 

saya dalam memahami materi 

    

C.  Aspek Kebahasaan 

8. Bahasa yang digunakan pada E-LKPD sederhana 

dan mudah dipahami 

    

D. Manfaat Model Probing Prompting Pada E-LKPD 

9. E-LKPD berbasis probing prompting ini membuat 

saya mudah dalam memahami konsep ikatan 

kimia 

    

10. Model probing prompting pada E-LKPD dapat 

membantu saya dalam menjawab pertanyaan 

    

11. E-LKPD berbasis probing prompting dapat 

meningkatkan minat saya untuk mempelajari 

materi ikatan kimia 

    

12. Latihan yang disediakan pada E-LKPD dapat 

membantu saya dalam memahami materi ikatan 

kimia 
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C. Saran 

 

 

 

 

 

 

        

      Pekanbaru, 15 Desember 2021 

       Validator Instrumen, 

 

 

 

Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

NIK. 130117015 
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LAMPIRAN C 

Instrumen Penelitian 

C.1 Lembar Wawancara 

C.2 Kisi-Kisi Angket 

C.3 Angket Validasi Materi 

C.4 Rubrik Penilaian Angket Validasi Materi 

C.5 Angket Validasi Media 

C.6 Rubrik Penilaian Angket Validasi Media 

C.7 Angket Uji Praktikalitas 

C.8 Rubrik Penilaian Angket Uji Praktikalitas 

C.9 Angket Uji Respon Peserta Didik 

C.10 Rubrik Penilaian Angket Uji Respon Peserta Didik 
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TEKS WAWANCARA 

1. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di SMAN 12 Pekanbaru 

saat ini pak? 

2. Media atau aplikasi pembelajaran apa saja yang bapak terapkan selama 

masa pandemi? 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dari media pembelajaran yang bapak 

gunakan? 

4. Bahan ajar apa saja yang bapak gunakan dalam proses pembelajaran 

daring? 

5. Apakah ada kekurangan dari bahan ajar yang bapak gunakan dalam proses 

pembelajaran daring? 

6. Selama proses pembelajaran daring diterapkan, apakah ada kendala yang 

bapak rasakan dalam proses belajar mengajar? 

7. Apakah bapak sudah menggunakan E-LKPD dalam proses pembelajaran? 

8. (jika sudah) Apakah E-LKPD yang bapak gunakan sudah berbasis model 

Pembelajaran? 

9. (jika sudah) Apakah bapak sudah menggunakan E-LKPD berbasis Probing 

Prompting? 

10. Ada berapa kelas yang bapak ajar saat ini? 

11. Bagaimana hasil belajar siswa pada proses pembelajaran daring pak? 

  

LAMPIRAN C.1 



136 

 

 

KISI-KISI ANGKET UJI VALIDITAS, PRAKTIKALITAS, DAN RESPON 

PESERTA DIDIK TERHADAP LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING                    

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

A. Instrumen Angket Validasi Ahli Media 

No

. 

Aspek 

Penilaian  

Indikator No. 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1. Tampilan 

Media 

Penggunaan ukuran 1 1 

Penggunaan warna 2 1 

Lay Out atau tata letak 3 1 

Ilustrasi, gambar dan foto 4 1 

Desain tampilan 5,6 2 

2. Perangkat 

Lunak 

Kemudahan pengelolaan 7 1 

Interaktif 8 1 

Kemudahan akses 9 1 

3. Penggunaan 

Media 

Kepraktisan dan kesesuaian 10 1 

Kemampuan penggunaan media  11 1 

Jumlah Pertanyaan 11 

 

B. Instrumen Angket Validasi Ahli Materi 

No

. 

Aspek 

Penilaian  

Indikator No. 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1. Kualitas Isi Kesesuaian materi dengan kurikulum 1 1 

Kesesuaian materi dengan KI dan KD 2 1 

Kesesuaian materi dengan indikator 

pembelajaran 

3 1 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

pembelajaran 

4 1 

Tingkat kesukaran materi untuk 

tingkat SMA 

5 1 

2. Kualitas 

Kebahasaan 

Penggunaan kalimat sesuai kaidah 

bahasa Indonesia 

6 1 

Bahasa komunikatif 7 1 

Penafsiran kalimat 8 1 

3. Kualitas 

Penyajian 

Materi  9 1 

Gambar  10 1 

Atribut media 11,12 2 

4. Probing 

Prompting 

Mengembangkan tahap probing 

prompting 

13,14 2 

Memudahkan memahami materi 15 1 

Jumlah Pertanyaan 15 

LAMPIRAN C.2 
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C. Instrumen Angket Uji Praktikalitas 

No

. 

Aspek Penilaian  No. Butir Jumlah 

Butir 

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

2. Kualitas Penyajian 6,7,8,9,10 5 

3. Keterbacaan 11,12 2 

4. Daya Tarik  13,14,15 3 

5. Probing Prompting 16,17,18 3 

Jumlah Pertanyaan 18 

 

D. Instrumen Angket Respon Peserta Didik 

No. Aspek Penilaian No. Butir Jumlah 

Butir 

1. Materi  1,2 2 

2. Tampilan 3,4,5,6,7,8 6 

3. Bahasa 9,10 2 

4. Manfaat Model 

Probing Prompting 

11,12,13,14,15 5 

Jumlah Pertanyaan 15 
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ANGKET UJI VALIDITAS AHLI MATERI 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING PADA 

MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN Suska Riau    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator :  

Profesi/Jabatan : 

LAMPIRAN C.3 
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A. Petunjuk Pengisian   

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut;  

1 = Sangat Tidak Baik (STB) 

2 = Tidak Baik (TB) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/ Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan 

pada kolom yang telah disediakan. 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kualitas Isi  

1. Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 

konsep ikatan kimia 

    

2. Kesesuaian materi dengan KI/KD     

3. Kesesuaian materi dengan indikator     

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

    

5. Tingkat kesukaran materi untuk tingkat SMA     

B. Kualitas Kebahasaan 

6. Penggunaan kalimat dalam E-LKPD sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

    

7. Penggunaan bahasa yang komunikatif     

8. Penafsiran kalimat yang digunakan jelas     

C. Kualitas Penyajian 

9.  Penyajian materi sistematis dan logis     

10. Penyajian gambar menarik dan berwarna     

11. Terdapat atribut penyajian     

12.  Media E-LKPD efektif digunakan untuk 

belajar mandiri 

    

D. Probing Prompting 

13. E-LKPD menyampaikan kegiatan yang 

mengembangkan tahap Probing Prompting 

    

14. Membantu peserta didik mengembangkan     
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gagasan / ide 

15. Memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi 

    

 

C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 
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E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

     

      

 Pekanbaru,......................2022 

       Validator Materi, 

 

 

 

       NIP.  
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI MATERI TERHADAP 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS 

PROBING PROMPTING PADA MATERI IKATAN KIMIA 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Kualitas Isi   

 1. Kesesuaian materi 

dengan kurikulum dan 

konsep ikatan kimia 

Kriteria :  

a. Sudah berdasarkan 

Kurikulum 2013 (K13) 

b. Ikatan ion 

c. Ikatan kovalen 

d. Ikatan logam 

4 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terdapat dalam kriteria 

3 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terdapat dalam kriteria 

2 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terdapat dalam kriteria 

1 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terdapat dalam kriteria 

 2. Kesesuaian materi 

dengan KI/KD 

KD:  

3.5 Membandingkan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan kovalen 

koordinasi dan ikatan 

logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup semua materi dalam 

KD 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 3 materi dalam KD 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 2 materi dalam KD 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 1 materi dalam KD. 

 3. Kesesuaian materi 

dengan indikator 

Indikator: 

a. Memahami lambang 

lewis 

b. Proses pembentukan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, dan ikatan 

logam 

c. Mengetahui sifat-sifat 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, dan ikatan 

logam 

d. Menjelaskan ikatan 
kovalen polar dan 

nonpolar 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat semua indikator 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 3 indikator 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 2 indikator 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 1 indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

pembelajaran 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat semua tujuan 

pembelajaran. 

LAMPIRAN C.4 
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Tujuan pembelajaran: 

a. Siswa memahami 

lambang lewis 

b. Siswa memahami 

proses pembentukan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, dan ikatan 

logam 

c. Siswa mengetahui 

sifat-sifat ikatan ion, 

ikatan kovalen, dan 

ikatan logam 

d. Siswa dapat 

menjelaskan ikatan 

kovalen polar dan 

nonpolar 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD hanya memuat 3 tujuan 

pembelajaran. 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD hanya memuat 2 tujuan 

pembelajaran. 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD hanya memuat 1 tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 5. Tingkat kesukaran 

materi untuk tingkat 

SMA 

Kriteria:  

a. Sesuai dengan 

kemampuan peserta 

didik 

b. Permasalahan yang 

disajikan jelas 

c. Tingkat kesulitan 

materi dapat dipahami 

peserta didik 

d. Tidak membingungkan 

4 Jika tingkat kesukaran materi untuk SMA 

memenuhi semua aspek dalam media E-

LKPD 

3 Jika tingkat kesukaran materi untuk SMA 

hanya memenuhi 3 aspek dalam media E-

LKPD 

2 Jika tingkat kesukaran materi untuk SMA 

hanya memenuhi 2 aspek dalam media E-

LKPD 

1 Jika tingkat kesukaran materi untuk SMA 

hanya memenuhi 1 aspek dalam media E-

LKPD 

 

B. Kualitas Kebahasaan 

 6. Penggunaan kalimat 

dalam E-LKPD sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

Kaidah bahasa 

Indonesia: 

a. Ejaan sesuai dengan 

Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

b. Kaidah morfologi, yaitu 

pedoman dalam 

pembentukan kata.  

c. Kaidah sintaksis, yaitu 

4 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

mencakup semua kaidah bahasa 

Indonesia 

3 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

hanya mencakup 3 kaidah bahasa 

Indonesia 

2 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

hanya mencakup 2 kaidah bahasa 

Indonesia 

1 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

hanya mencakup 1 kaidah bahasa 

Indonesia 
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pedoman dalam bahasa 

yang mengatur 

hubungan kata dengan 

kata. 

d. Kaidah semantik, yaitu 

pedoman bagian tata 

bahasa yang meneliti 

makna dalam bahasa 

tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Penggunaan bahasa yang 

komunikatif 

Kriteria:  

a. Bahasa yang 

disampaikan sederhana 

dan tidak berbelit-belit 

b. Mudah dibaca 

c. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami 

d. Pesan dapat 

tersampaikan dengan 

jelas 

4 Jika penggunaan bahasa yang 

komunikatif mencakup semua kriteria 

3 Jika penggunaan bahasa yang 

komunikatif hanya mencakup 3 kriteria 

2 Jika penggunaan bahasa yang 

komunikatif hanya mencakup 2 kriteria 

1 Jika penggunaan bahasa yang 

komunikatif hanya mencakup 1 kriteria 

 

 

 

 

 

8. Penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas 

Kriteria:  

a. Tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

b. Makna dari kalimat 

jelas 

c. Simbol yang digunakan 

jelas 

d. Tidak membingungkan 

4 Jika penafsiran kalimat yang digunakan 

jelas dan mencakup semua kriteria 

3 Jika penafsiran kalimat yang digunakan 

jelas dan mencakup 3 kriteria 

2 Jika penafsiran kalimat yang digunakan 

jelas dan mencakup 2 kriteria 

1 Jika penafsiran kalimat yang digunakan 

jelas dan mencakup 1 kriteria 

 

 

C. Kualitas Penyajian 

 9. Penyajian materi 

sistematis dan logis 

Kriteria:  

a. Materi yang disajikan 

mudah dipahami 

b. Materi disusun secara 

sistematis, yaitu dari 

umum ke khusus 

c. Materi disajikan dengan 

jelas 

d. Materi disajikan secara 

4 Jika penyajian materi sistematis dan logis 

yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika penyajian materi sistematis dan logis 

yang hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penyajian materi sistematis dan logis 

yang hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penyajian materi kurang sistematis 

dan logis yang hanya memenuhi 1 kriteria 
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logis, yaitu proses 

berpikir rasional atau 

dengan logika sehingga 

dapat ditarik 

kesimpulan 

 

 

 

10. Penyajian gambar 

menarik dan berwarna 

Kriteria: 

a. Kombinasi warna cocok 

b. Memudahkan 

pemahaman materi 

c. Gambarnya jelas 

d. Tidak terlalu gelap 

4 Jika penyajian gambar menarik dan 

berwarna yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika penyajian gambar menarik dan 

berwarna yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penyajian gambar menarik dan 

berwarna yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penyajian gambar kurang menarik 

dan berwarna yang memenuhi 1 kriteria 

11. Terdapat atribut 

penyajian 

Kriteria: 

a. Identitas pemilik 

b. Kata pengantar 

c. Daftar isi dan daftar 

pustaka 

d. Peta konsep 

4 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 1 kriteria 

 12. Media E-LKPD efektif 

digunakan untuk belajar 

mandiri 

Kriteria:  

a. bisa dikerjakan 

individu/kelompok 

b. bisa digunakan kapan 

saja 

c. mudah digunakan 

d. mendorong siswa lebih 

aktif dalam belajar 

4 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 

semua kriteria 

3 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika media E-LKPD kurang efektif 

digunakan untuk belajar mandiri dan 

memenuhi 1 kriteria 

D.  Probing Prompting  

 13. E-LKPD 

menyampaikan 

kegiatan yang 

mengembangkan tahap 

Probing Prompting 

a. Memaparkan pada 

situasi baru seperti 

memusatkan perhatian 

pada gambar, rumus, 

4 Jika tahapan Probing Prompting pada E-

LKPD memuat semua langkah 

3 Jika tahapan Probing Prompting pada E-

LKPD hanya memuat 5 langkah 

2 Jika tahapan Probing Prompting pada E-

LKPD hanya memuat 3 langkah 

1 Jika tahapan Probing Prompting pada E-

LKPD hanya memuat 1 langkah 
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dan situasi yang 

mengandung 

permasalahan 

b. Siswa merumuskan 

jawaban 

c. Guru mengajukan 

pertanyaan 

d. Siswa merumuskan 

jawaban 

e. Menunjuk salah satu 

peserta didik untuk 

menjawab 

f. Meminta tanggapan 

peserta didik yang lain 

g. Guru mengajukan 

pertanyaan akhir untuk 

lebih menekankan 

bahwa indikator telah 

dipahami oleh seluruh 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Membantu peserta 

didik mengembangkan 

gagasan / ide  

Kriteria: 

a. Memacu siswa untuk 

berfikir 

b. Pertanyaan bersifat 

menuntun siswa 

menemukan jawaban 

c. Merangsang siswa 

mengemukakan ide 

d. Siswa mudah 

memahami materi 

4 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan / ide dan 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan / ide dan 

memenuhi 1 kriteria 

 

 15. Memudahkan peserta 

didik dalam memahami 

materi 

Kriteria:  

a. Mudah dipahami 

b. Tahapan jelas 

c. Tidak membingungkan 

d. Indikator pembelajaran 

4 Jika melalui model Probing Prompting 

peserta didik lebih mudah memahami 

materi ikatan kimia yang memenuhi 

semua kriteria 

3 Jika melalui model Probing Prompting 

peserta didik mudah memahami materi 

ikatan kimia yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika melalui model Probing Prompting 
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tercapai peserta didik memahami materi ikatan 

kimia yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika melalui model Probing Prompting 

peserta didik kurang memahami materi 

ikatan kimia yang memenuhi 1 kriteria 

 

*Lembar Angket Uji Validitas Ahli Materi bersumber dari: Urip Purwono, yang 

merujuk pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2008, Standar 

Penilaian Buku Teks Pelajaran. 
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ANGKET UJI VALIDITAS AHLI MEDIA 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN Suska Riau    
   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator :  

Instansi  : 

LAMPIRAN C.5 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut;  

1 = Sangat Tidak Baik (STB) 

2 = Tidak Baik (TB) 

3 = Baik (B)  

4 = Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/ Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan 

pada kolom yang telah disediakan. 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Tampilan Media 

1. Penggunaan ukuran teks dan gambar     

2. Penggunaan warna pada media E-LKPD     

3. Penempatan tata letak (judul, sub-judul, teks, 

gambar, nomor halaman) proposional 
    

4. Ilustrasi, gambar dan foto memperjelas 

penyampaian isi materi 
    

5. Desain cover menarik sesuai dengan materi 

ikatan kimia 
    

6. Tampilan konsisten dan menarik minat belajar 

peserta didik 
    

B. Perangkat Lunak  

7. Media E-LKPD dapat dikelola dengan mudah     

8. Media E-LKPD memberikan fasilitas interaktif 

bagi pengguna 

    

9. Kemudahan akses antar slide     

C. Penggunaan Media  

10. Praktis dan mudah dalam penggunaan media 

pembelajaran 
    

11. Kemampuan penggunaan media 

pembelajaran secara berulang-ulang 
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C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 

 

E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

     

      Pekanbaru,.......................2022 

       Validator Media, 

 

 

 

       NIP.  
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA TERHADAP 

ELEKTRONIK LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (E-LKPD) BERBASIS 

PROBING PROMPTING PADA MATERI IKATAN KIMIA 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Tampilan Media 

 1. Penggunaan ukuran teks 

dan gambar 

Kriteria :  

a. Font menarik 

b. Ukuran tulisan berada 

diantara 11-16 

c. Jarak antar tulisan berada 

diantara 1,0-2,0 

d. Ukuran gambar seimbang 

dengan tulisan 

4 Jika semua penggunaan ukuran teks 

dan gambar memenuhi semua criteria 

3 Jika penggunaan ukuran teks dan 

gambar hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penggunaan ukuran teks dan 

gambar hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penggunaan ukuran teks dan 

gambar hanya memenuhi 1 kriteria 

 2. Penggunaan warna pada 

media E-LKPD 

Kriteria :  

a. Kombinasi warna menarik 

dan sesuai 

b. Kontras warna pada 

background seimbang 

c. Warna yang digunakan 

mempertimbangkan aspek 

ketertarikan siswa 

d. Warna yang digunakan 

tidak banyak variasi 

4 Jika penggunaan warna pada media E-

LKPD memenuhi semua criteria 

3 Jika penggunaan warna pada media E-

LKPD hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penggunaan warna pada media E-

LKPD hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penggunaan warna pada media E-

LKPD hanya memenuhi 1 kriteria 

 3. Penempatan tata letak 

(judul, sub-judul, teks, 

gambar, nomor halaman) 

proposional 

Kriteria: 

a. Tata letak menunjukkan 

isi dari media 

pembelajaran yang 

digunakan 

b. Tata letak gambar tidak 

mengganggu tulisan 

c. Ukuran judul lebih jelas 

dari materi 

d. Menggunakan nomor 

halaman 

4 Jika penempatan tata letak memenuhi 

semua criteria 

3 Jika penempatan tata letak memenuhi 

3 kriteria 

2 Jika penempatan tata letak memenuhi 

2 kriteria 

1 Jika penempatan tata letak memenuhi 

1 kriteria 

 4. Ilustrasi, gambar dan foto 

memperjelas 
4 Jika ilustrasi, gambar dan foto yang 

digunakan memenuhi semua kriteria 

LAMPIRAN C.6 
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penyampaian isi materi 

Kriteria:  

a. Gambar terbaru 

b. Sesuai dengan materi 

c. Dapat membantu 

memahami isi materi 

d. Orisinil 

3 Jika ilustrasi, gambar dan foto yang 

digunakan memenuhi 3 kriteria  

2 Jika ilustrasi, gambar dan foto yang 

digunakan hanya memenuhi 2 kriteria. 

1 Jika ilustrasi, gambar dan foto yang 

digunakan hanya memenuhi 1 kriteria. 

 5. Desain cover menarik 

sesuai dengan materi 

ikatan kimia 

Kriteria:  

a. Desain cover 

menggambarkan isi materi 

b. Terdapat logo K13 dan 
UIN SUSKA RIAU 

c. Nama penulis 

dicantumkan 

d. mencantumkan kelas 

pengguna 

4 Jika desain cover memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika desain cover hanya memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika desain cover hanya memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika desain cover hanya memenuhi 1 

kriteria 

 

 

 

 

 6. Tampilan media konsisten 

dan menarik minat belajar 

peserta didik 

Kriteria: 

a. Interaktif 

b. Pemilihan warna senada 

c. Kerangka tampilan 

didesain sama 

d. Tahapan media tersusun 

secara urut 

4 Jika tampilan yang digunakan 

memenuhi semua kriteria  

3 Jika tampilan yang digunakan hanya 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika tampilan yang digunakan hanya 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika tampilan yang digunakan hanya 

memenuhi 1 kriteria 

 

 

B. Perangkat Lunak 

 7. Media E-LKPD dapat 

dikelola dengan mudah 

Kriteria: 

a. Mudah diakses 

b. Mudah disebarkan  

c. Mudah saat dioperasikan 

oleh peserta didik 

d. Mudah dalam penilaian 

4 Jika media E-LKPD yang dikelola 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika media E-LKPD yang dikelola 

hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika media E-LKPD yang dikelola 

hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika media E-LKPD yang dikelola 

hanya memenuhi 1 kriteria 

 8. Media E-LKPD 

memberikan fasilitas 

interaktif bagi pengguna 

4 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

memenuhi semua kriteria 
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Kriteria: 

a. Peserta didik bisa 

langsung menjawab pada 

E-LKPD 

b. Dalam pengerjaan soal 

peserta didik bisa 

menghubungkan jawaban 

yang tepat 

c. Peserta didik dapat 

langsung mengetahui skor 

nilai yang diperoleh 

setelah mengerjakan E-

LKPD 

d. Siswa mudah melakukan 

pembelajaran secara 

mandiri dengan mengikuti 

petunjuk pengaplikasian 

media E-LKPD 

3 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

hanya memenuhi 1 kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Kemudahan akses antar 

slide 

Kriteria: 

a. Kapasitas kecil 

b. Tidak loading saat dibuka 

c. Bisa di akses melalui HP 

dan leptop 

d. Penggunaan media mudah 

dipahami 

4 Jika akses antar slide mudah dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika akses antar slide mudah dan 

hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika akses antar slide mudah dan 

hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika akses antar slide mudah dan 

hanya memenuhi 1 kriteria 

C.  Penggunaan Media 

 10. Praktis dan mudah 

dalam penggunaan media 

pembelajaran 

Kriteria: 

a. Mudah diakses 

b. Mudah dipahami 

c. Mudah dalam mengisi 

jawaban 

d. Mudah dalam penilaian 

4 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah namun hanya 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah namun hanya 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah namun hanya 

memenuhi 1 kriteria 

 11. Kemampuan penggunaan 

media pembelajaran 
4 Jika kemampuan penggunaan media E-

LKPD memenuhi semua kriteria 
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secara berulang-ulang 

Kriteria : 

a. Bisa digunakan untuk 

jangka waktu yang 

panjang 

b. Bisa diakses kapan saja 

c. Hemat biaya 

Bisa digunakan oleh banyak 

orang 

3 Jika kemampuan penggunaan media E-

LKPD hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika kemampuan penggunaan media E-

LKPD hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika kemampuan penggunaan media E-

LKPD hanya memenuhi 1 kriteria 

 

 

*Lembar Angket Uji Validitas Ahli Media bersumber dari: Urip Purwono, yang 

merujuk pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2008, Standar 

Penilaian Buku Teks Pelajaran. 
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ANGKET UJI PRAKTIKALITAS  

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd.  

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN Suska Riau    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terima kasih. 

Pemohon 

 

 

Nurhaliza Gustin 

11710724482 

Hari/Tanggal  : 

Nama Validator :  

Instansi  : 

LAMPIRAN C.7 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian, dengan skala penilaian sebagai berikut; 

1 = Sangat Tidak Baik (STB)  3 = Baik (B) 

2 = Tidak Baik (TB)   4 = Sangat Baik (SB) 

3 Bapak/ Ibu dimohon memberikan kritik & saran revisi dan kesimpulan 

pada kolom yang telah disediakan. 

B.  Aspek Penilaian  

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Kualitas Isi 

1. Kesesuaian materi dengan kurikulum dan 

konsep ikatan kimia 

    

2. Kesesuaian materi dengan KI/KD     

3. Kesesuaian materi dengan indikator     

4. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

    

5. Tingkat kesukaran materi untuk tingkat 

SMA 

    

B.  Kualitas Kebahasaan     

6. Penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

    

7. Penggunaan bahasa yang komunikatif     

8. Penafsiran kalimat yang digunakan jelas     

C. Kualitas Penyajian     

9. Penyajian materi sistematis dan logis     

10. Penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 

    

11. Terdapat atribut penyajian     

12. Menggunakan jenis font yang menarik 

dan serasi dengan gambar 

    

13. Desain cover menarik dan sesuai dengan 

materi ikatan kimia 

    

D. Penggunaan Media     

14. Praktis dan mudah dalam penggunaan 

media pembelajaran 

    

15. Kegiatan pembelajaran bersifat interaktif     
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dan partisipatif 

16. Media E-LKPD efektif digunakan untuk 

belajar mandiri 

    

17. Kemampuan penggunaan media 

pembelajaran secara berulang-ulang 

    

E. Probing Prompting     

18. E-LKPD menyampaikan kegiatan yang 

mengembangkan tahap Probing 

Prompting 

    

19. Membantu peserta didik mengembangkan 

gagasan / ide 

    

20. Memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi 

    

C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan : Kekurangan : 

 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir- butir revisi pada kolom dibawah ini 
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E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban 

dengan memberi tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap 

media E-LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

     

 

 

 

       Pekanbaru,......................2022 

       Guru Kimia, 

 

 

 

       NIP.  
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET UJI PRATIKALITAS TERHADAP 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS 

PROBING PROMPTING PADA MATERI IKATAN KIMIA 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Kualitas Isi  

 1. Kesesuaian materi dengan 

kurikulum dan konsep 

ikatan kimia 

Kriteria :  

a. Sudah berdasarkan 

Kurikulum 2013 (K13) 

b.ikatan ion 

c.ikatan kovalen 

d.ikatan logam 

4 Jika materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terdapat dalam 

kriteria 

3 Jika materi yang disajikan mencakup 

3 materi yang terdapat dalam criteria 

2 Jika materi yang disajikan mencakup 

2 materi yang terdapat dalam criteria 

1 Jika materi yang disajikan mencakup 

1 materi yang terdapat dalam criteria 

2. Kesesuaian materi dengan 

KI/KD 

KD:  

3.5 Membandingkan ikatan 

ion, ikatan kovalen, ikatan 

kovalen koordinasi dan 

ikatan logam serta 

kaitannya dengan sifat zat 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup semua materi dalam 

KD 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 3 materi dalam KD 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 2 materi dalam KD 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD mencakup 1 materi dalam KD. 

3. Kesesuaian materi dengan 

indikator 

Indikator: 

a. Memahami lambang lewis 

b. Proses pembentukan 

ikatan ion, ikatan kovalen, 

dan ikatan logam 

c. Mengetahui sifat-sifat 

ikatan ion, ikatan kovalen, 

dan ikatan logam 

d. Menjelaskan ikatan 

kovalen polar dan 

nonpolar 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat semua indikator 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 3 indikator 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 2 indikator 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat 1 indikator 

4. Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran: 

a. Siswa memahami 

lambang lewis 

b. Siswa memahami proses 

pembentukan ikatan ion, 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD memuat semua tujuan 

pembelajaran. 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD hanya memuat 3 tujuan 

pembelajaran. 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-

LAMPIRAN C.8 
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ikatan kovalen, dan ikatan 

logam 

c. Siswa mengetahui sifat-

sifat ikatan ion, ikatan 

kovalen, dan ikatan logam 

d. Siswa dapat menjelaskan 

ikatan kovalen polar dan 

nonpolar 

LKPD hanya memuat 2 tujuan 

pembelajaran. 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-

LKPD hanya memuat 1 tujuan 

pembelajaran 

 5. Tingkat kesukaran materi 

untuk tingkat SMA 

Kriteria:  

a. Sesuai dengan 

kemampuan peserta didik 

b. Permasalahan yang 

disajikan jelas 

c. Tingkat kesulitan materi 

dapat dipahami peserta 

didik 

d. Tidak membingungkan 

4 Jika tingkat kesukaran materi untuk 

SMA memenuhi semua aspek dalam 

media E-LKPD 

3 Jika tingkat kesukaran materi untuk 

SMA hanya memenuhi 3 aspek dalam 

media E-LKPD 

2 Jika tingkat kesukaran materi untuk 

SMA hanya memenuhi 2 aspek dalam 

media E-LKPD 

1 Jika tingkat kesukaran materi untuk 

SMA hanya memenuhi 1 aspek dalam 

media E-LKPD 

B. Kualitas Kebahasaan 

 6. Penggunaan kalimat 

dalam E-LKPD sesuai 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

Kaidah bahasa Indonesia: 

a. Ejaan sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan 

(EYD) 

b. Kaidah morfologi, yaitu 

pedoman dalam 

pembentukan kata.  

c. Kaidah sintaksis, yaitu 

pedoman dalam bahasa 

yang mengatur hubungan 

kata dengan kata. 

d. Kaidah semantik, yaitu 

pedoman bagian tata 

bahasa yang meneliti 

makna dalam bahasa 

tertentu 

4 Jika penggunaan kalimat dalam E-

LKPD mencakup semua kaidah 

bahasa Indonesia 

3 Jika penggunaan kalimat dalam E-

LKPD mencakup 3 kaidah bahasa 

Indonesia 

2 Jika penggunaan kalimat dalam E-

LKPD mencakup 2 kaidah bahasa 

Indonesia 

1 Jika penggunaan kalimat dalam E-

LKPD mencakup 1 kaidah bahasa 

Indonesia 

7. Penggunaan bahasa yang 

komunikatif 

Kriteria:  

4 Jika penggunaan bahasa komunikatif 

dan mencakup semua kriteria 

3 Jika penggunaan bahasa komunikatif 
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a. Bahasa yang disampaikan 

sederhana dan tidak 

berbelit-belit 

b. Mudah dibaca 

c. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami 

d. Pesan dapat tersampaikan 

dengan jelas 

dan hanya mencakup 3 kriteria 

2 Jika penggunaan bahasa komunikatif 

dan hanya mencakup 2 kriteria 

1 Jika penggunaan bahasa komunikatif 

dan hanya mencakup 1 kriteria 

8. Penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas 

Kriteria:  

a. Tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

b. Makna dari kalimat jelas 

c. Simbol yang digunakan 

jelas 

d. Tidak membingungkan 

pembaca 

4 Jika penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas dan mencakup semua 

kriteria 

3 Jika penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas dan mencakup 3 

kriteria 

2 Jika penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas dan mencakup 2 

kriteria 

1 Jika penafsiran kalimat yang 

digunakan jelas dan mencakup 1 

kriteria 

C. Kualitas Penyajian 

 9. Penyajian materi 

sistematis dan logis 

Kriteria:  

a. Materi yang disajikan 

mudah dipahami 

b. Materi disusun secara 

sistematis, yaitu dari 

umum ke khusus 

c. Materi disajikan dengan 

jelas 

d. Materi disajikan secara 

logis, yaitu proses berpikir 

rasional atau dengan 

logika sehingga dapat 

ditarik kesimpulan 

4 Jika penyajian materi sistematis dan 

logis yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika penyajian materi sistematis dan 

logis yang hanya memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penyajian materi sistematis dan 

logis yang hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penyajian materi kurang 

sistematis dan logis yang hanya 

memenuhi 1 kriteria 

10. Penyajian ilustrasi dan 

gambar memperjelas 

penyampaian isi materi 

Kriteria: 

a. Kombinasi warna cocok 

b. Memudahkan pemahaman 

isi materi 

c. Gambarnya jelas 

4 Jika penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 

yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 

yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 
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d. Tidak terlalu gelap yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika penyajian ilustrasi dan gambar 

memperjelas penyampaian isi materi 

yang memenuhi 1 kriteria 

11. Terdapat atribut penyajian 

Kriteria: 

a. Identitas pemilik 

b. Kata pengantar 

c. Daftar isi dan daftar 

pustaka 

d. Peta konsep 

4 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika terdapat atribut penyajian yang 

memenuhi 1 kriteria 

 12. Menggunakan jenis font 

yang menarik dan serasi 

dengan gambar 

Kriteria:  

a. Jenis font menarik seperti 

Comic Sans MS 

b. Ukuran tulisan seimbang 

dengan gambar 

c. Tidak terlalu mencolok 

d. Mudah dibaca dan 

dipahami 

4 Jika media E-LKPD menggunakan 

jenis font yang menarik dan serasi 

dengan gambar dan memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika media E-LKPD menggunakan 

jenis font yang menarik dan serasi 

dengan gambar dan memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika media E-LKPD menggunakan 

jenis font yang menarik dan serasi 

dengan gambar dan memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika media E-LKPD menggunakan 

jenis font yang menarik dan serasi 

dengan gambar dan memenuhi 1 

kriteria 

13. Desain cover menarik dan 

sesuai dengan materi 

ikatan kimia 

Kriteria: 

a. Desain cover 

menggambarkan isi materi 

b. Terdapat logo K13 dan 

UIN SUSKA RIAU 

c. Nama penulis 

dicantumkan 

d. Mencantumkan kelas 

peengguna 

4 Jika desain cover memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika desain cover hanya memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika desain cover hanya memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika desain cover hanya memenuhi 1 

kriteria 

C. Penggunaan Media 

 14. Praktis dan mudah dalam 4 Jika media E-LKPD yang digunakan 
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penggunaan media 

pembelajaran 

Kriteria: 

a. Mudah diakses 

b. Mudah dipahami 

c. Mudah dalam mengisi 

jawaban 

d. Mudah dalam penilaian 

praktis dan mudah memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika media E-LKPD yang digunakan 

praktis dan mudah memenuhi 1 

kriteria 

15. Kegiatan pembelajaran 

bersifat interaktif dan 

partisipatif 

Kriteria: 

a. Terdapat gambar dan 

video 

b. Bisa diakses melalui HP 

dan leptop 

c. Peserta didik bisa 

langsung menjawab pada 

E-LKPD 

d. Model pengerjaan soal 

bervariasi 

4 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika media E-LKPD memberikan 

fasilitas interaktif bagi pengguna yang 

memenuhi 1 kriteria 

 16. Media E-LKPD efektif 

digunakan untuk belajar 

mandiri 

Kriteria:  

a. Bisa dikerjakan 

individu/kelompok 

b. Bisa digunakan kapan saja 

c. Mudah digunakan 

d. Mendorong siswa lebih 

aktif dalam belajar 

4 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 

semua kriteria 

3 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 

3 kriteria 

2 Jika media E-LKPD efektif digunakan 

untuk belajar mandiri dan memenuhi 

2 kriteria 

1 Jika media E-LKPD kurang efektif 

digunakan untuk belajar mandiri dan 

memenuhi 1 kriteria 

17. Kemampuan penggunaan 

media pembelajaran 

secara berulang-ulang 

Kriteria : 

a. Bisa digunakan untuk 

jangka waktu yang 

panjang 

b. Bisa diakses kapan saja 

4 Jika kemampuan penggunaan media 

E-LKPD memenuhi semua kriteria 

3 Jika kemampuan penggunaan media 

E-LKPD memenuhi 3 kriteria 

2 Jika kemampuan penggunaan media 

E-LKPD memenuhi 2 kriteria 

1 Jika kemampuan penggunaan media 
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c. Hemat biaya 

d. Bisa digunakan oleh 

banyak orang 

E-LKPD memenuhi 1 kriteria 

E.  Probing Prompting  

 18. E-LKPD menyampaikan 

kegiatan yang 

mengembangkan tahap 

Probing Prompting 

a. Memaparkan pada situasi 

baru seperti memusatkan 

perhatian pada gambar, 

rumus, dan situasi yang 

mengandung 

permasalahan 

b. Siswa merumuskan 

jawaban 

c. Guru mengajukan 

pertanyaan 

d. Siswa merumuskan 

jawaban 

e. Menunjuk salah satu 

peserta didik untuk 

menjawab 

f. Meminta tanggapan 

peserta didik yang lain 

g. Guru mengajukan 

pertanyaan akhir untuk 

lebih menekankan bahwa 

indikator telah dipahami 

oleh seluruh siswa 

4 Jika tahapan Probing Prompting pada 

E-LKPD memuat semua langkah 

3 Jika tahapan Probing Prompting pada 

E-LKPD hanya memuat 5 langkah 

2 Jika tahapan Probing Prompting pada 

E-LKPD hanya memuat 3 langkah 

1 Jika tahapan Probing Prompting pada 

E-LKPD hanya memuat 1 langkah 

19. Membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan 

/ ide  

Kriteria: 

a. Memacu siswa untuk 

berfikir 

b. Pertanyaan bersifat 

menuntun siswa 

menemukan jawaban 

c. Merangsang siswa 

mengemukakan ide 

d. Siswa mudah memahami 

materi 

4 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika membantu peserta didik 

mengembangkan gagasan/ide dan 

memenuhi 1 kriteria 

 20. Memudahkan peserta 

didik dalam memahami 

materi 

5 Jika melalui model Probing 

Prompting peserta didik lebih mudah 

memahami materi ikatan kimia yang 
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Kriteria:  

a. Mudah dipahami 

b. Tahapan jelas 

c. Tidak membingungkan 

d. Indikator pembelajaran 

tercapai 

memenuhi semua kriteria 

4 Jika melalui model Probing 

Prompting peserta didik mudah 

memahami materi ikatan kimia yang 

memenuhi 3 kriteria 

3 Jika melalui model Probing 

Prompting peserta didik memahami 

materi ikatan kimia yang memenuhi 2 

kriteria 

2 Jika melalui model Probing 

Prompting peserta didik kurang 

memahami materi ikatan kimia yang 

memenuhi 1 kriteria 

1 Jika melalui model Probing 

Prompting peserta didik sulit 

memahami materi ikatan kimia yang 

tidak memenuhi semua kriteria 

*Lembar Angket Uji Praktikalitas bersumber dari: Urip Purwono, yang merujuk 

pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2008, Standar Penilaian Buku 

Teks Pelajaran. 

  



166 

 

 

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

DESAIN DAN UJI COBA LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting Pada 

Materi Ikatan Kimia. 

Penyusun  : Nurhaliza Gustin  

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Instansi : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN Suska Riau    

A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas peserta didik secara lengkap terlebih dahulu.  

2. Sebelum mengisi angket pastikan bahwa peserta didik telah membaca dan 

menggunakan E-LKPD berbasis probing prompting pada materi ikatan 

kimia. 

3. Sebelum memberikan penilaian, peserta didik diharapkan untuk membaca 

setiap butir pertanyaan dengan teliti 

4. Melalui instrument ini dimohon kepada peserta didik untuk memberikan 

penilaian dengan jujur, karena peneilaian dari peserta didik nantinya akan 

dijadikan sebagai bahan masukkan untuk perbaikan E-LKPD ini. Penilaian 

yang peserta didik berikan tidak akan mempengaruhi nilai peserta didik. 

5. Peserta didik dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai 

pada setiap butir penilaian, dengan kriteria penilaian sebagai berikut; 

SS = Sangat Setuju  

S  = Setuju    

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

Nama  :  

Kelas  : 

Sekolah : 

Hari/Tanggal : 

LAMPIRAN C.9 
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6. Terimakasih peneliti ucapkan atas ketersediaannya dalam memberikan 

penilaian. 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 

Skala Penilaian 

SS S TS 
ST

S 

A. Tampilan  

1. Tampilan cover E-LKPD ini menarik     

2. E-LKPD memiliki desain tampilan warna dan 

gambar yang menarik 

    

3. Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca     

4. Petunjuk penggunaan E-LKPD mudah dipahami     

5. LKPD didesain dalam bentuk elektronik sehingga 

praktis dan mudah diakses 

    

B. Materi 

6. Materi pada E-LKPD disajikan secara ringkas dan 

mudah dipahami 

    

7. Video dan animasi pada E-LKPD memudahkan 

saya dalam memahami materi 

    

C.  Aspek Kebahasaan 

8. Bahasa yang digunakan pada E-LKPD sederhana 

dan mudah dipahami 

    

D. Manfaat Model Probing Prompting Pada E-LKPD 

9. E-LKPD berbasis probing prompting ini membuat 

saya mudah dalam memahami konsep ikatan 

kimia 

    

10. Model probing prompting pada E-LKPD dapat 

membantu saya dalam menjawab pertanyaan 

    

11. E-LKPD berbasis probing prompting dapat 

meningkatkan minat saya untuk mempelajari 

materi ikatan kimia 

    

12. Latihan yang disediakan pada E-LKPD dapat 

membantu saya dalam memahami materi ikatan 

kimia 
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C. Saran 

 

 

 

 

 

 

        

Pekanbaru,......................2022 

       Peserta Didik, 

 

 

      

 (..............................................) 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET PESERTA DIDIK TERHADAP LEMBAR 

KERJA PESERTA DIDIK ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS 

PROBING PROMPTING PADA MATERI IKATAN KIMIA 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Tampilan   

 1. Tampilan  cover E-

LKPD ini menarik  

Kriteria: 

a. Desain cover 

menggambarkan 

materi ikatan kimia 

b. Terdapat logo K13 

dan UIN SUSKA 

RIAU 

c. Nama penulis 

dicantumkan 

d. Mencantumkan kelas 

pengguna 

4 Jika tampilan cover menarik dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika tampilan cover menarik dan 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika tampilan cover menarik dan 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika tampilan cover kurang menarik dan 

memenuhi 1 kriteria 

2. E-LKPD memiliki 

desain tampilan warna 

dan gambar yang 

menarik 

Kriteria : 

a. Kombinasi warna 

sesuai 

b. Gambar yang 

ditampilkan sesuai 

dengan materi ikatan 

kimia 

c. Membantu 

memahami isi materi 

d. Kontras warna 

memudahkan 

pembaca 

4 Jika E-LKPD memiliki desain tampilan 

warna dan gambar yang menarik dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika E-LKPD memiliki desain tampilan 

warna dan gambar yang menarik dan 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika E-LKPD memiliki desain tampilan 

warna dan gambar yang menarik dan 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika E-LKPD memiliki desain tampilan 

warna dan gambar kurang menarik dan 

memenuhi 1 kriteria 

3. Huruf yang digunakan 

jelas dan mudah dibaca 

Kriteria: 

a. Ukuran huruf  berada 

dalam rentang 10-16 

b. Jenis font yang 

digunakan menarik 

seperti Comic Sans 

MS 

c. Spasi antar tulisan 

berada dalam  rentang 

4 Jika huruf yang digunakan jelas dan 

mudah dibaca yang memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika huruf yang digunakan jelas dan 

mudah dibaca yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika huruf yang digunakan jelas dan 

mudah dibaca yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika huruf yang digunakan kurang jelas 

dan sulit dibaca yang memenuhi 1 

kriteria 

LAMPIRAN C.10 
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1,0-2,0 

d. Pemilihan warna 

huruf mudah dibaca 

4. Petunjuk penggunaan 

E-LKPD mudah 

dipahami 

Kriteria: 

a. Petunjuk penggunaan 

E-LKPD ditampilkan 

b. Langkah-langkah 

penggunaan E-LKPD 

sederhana 

c. Tahapan pada E-LKPD 

sesuai dengan petunjuk 

yang tersedia 

d. Petunjuk tidak 

memiliki penafsiran 

ganda 

4 Jika petunjuk penggunaan E-LKPD 

mudah dipahami dan memenuhi semua 

kriteria 

3 Jika petunjuk penggunaan E-LKPD 

mudah dipahami dan memenuhi 3 

kriteria 

2 Jika petunjuk penggunaan E-LKPD 

mudah dipahami dan memenuhi 2 

kriteria 

1 Jika petunjuk penggunaan E-LKPD sulit 

dipahami dan memenuhi 1 kriteria 

 5. LKPD didesain dalam 

bentuk elektronik 

sehingga praktis dan 

mudah diakses 

Kriteria: 

a. Bisa diakses melalui 

HP dan leptop 

b. Mudah diakses kapan 

saja 

c. Bisa diakses dimana 

saja 

d. Kapasitas kecil 

4 Jika LKPD didesain dalam bentuk 

elektronik sehingga praktis dan mudah 

diakses yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika LKPD didesain dalam bentuk 

elektronik sehingga praktis dan mudah 

diakses yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika LKPD didesain dalam bentuk 

elektronik sehingga praktis dan mudah 

diakses yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika LKPD didesain dalam bentuk 

elektronik namun kurang praktis dan 

sulit diakses yang memenuhi 1 kriteria 

B. Materi 

 6. Materi pada E-LKPD 

disajikan secara ringkas 

dan mudah dipahami 

Kriteria: 

a. Materi disajikan 

secara ringkas 

b. Soal dan materi saling 

berkaitan 

c. Terdapat gambar atau 

animasi untuk 

pemahaman materi 

d. Materi menggunakan 

bahasa yang mudah 

4 Jika materi pada E-LKPD disajikan 

secara ringkas dan mudah dipahami 

yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika materi pada E-LKPD disajikan 

secara ringkas dan mudah dipahami 

yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika materi pada E-LKPD disajikan 

secara ringkas dan mudah dipahami 

yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika materi pada E-LKPD disajikan 

secara ringkas dan sulit dipahami yang 

memenuhi 1 kriteria 
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dipahami 

7. Video dan animasi 

pada E-LKPD 

memudahkan saya 

dalam memahami 

materi 

Kriteria: 

a. Terdapat animasi 

yang sesuai dengan 

materi ikatan kimia 

b. Terdapat video yang 

dapat membantu 

memahami materi 

ikatan kimia 

c. Video dan animasi 

dapat dilihat dengan 

jelas 

d. Durasi video tidak 

terlalu lama, 

maksimal 15 menit 

4 Jika video dan animasi pada E-LKPD 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi dan memenuhi semua kriteria 

3 Jika video dan animasi pada E-LKPD 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi dan memenuhi 3 kriteria 

2 Jika video dan animasi pada E-LKPD 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi dan memenuhi 2 kriteria 

1 Jika video dan animasi pada E-LKPD 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi dan memenuhi 1 kriteria 

C. Aspek Kebahasaan 

 8. Bahasa yang digunakan 

pada E-LKPD 

sederhana dan mudah 

dipahami 

Kriteria: 

a. Bahasa yang 

digunakan sederhana 

dan mudah dipahami 

b. Bahasa yang 

digunakan tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

c. Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan 

(EYD) 

d. Pesan dapat 

tersampaikan dengan 

jelas 

4 Jika bahasa yang digunakan pada E-

LKPD sederhana dan mudah dipahami 

yang memenuhi semua kriteria 

3 Jika bahasa yang digunakan pada E-

LKPD sederhana dan mudah dipahami 

yang memenuhi 3 kriteria 

2 Jika bahasa yang digunakan pada E-

LKPD sederhana dan mudah dipahami 

yang memenuhi 2 kriteria 

1 Jika bahasa yang digunakan pada E-

LKPD sederhana namun sulit dipahami 

yang memenuhi 1 kriteria 

D. Manfaat Model Probing Prompting pada E-LKPD 

 9. E-LKPD berbasis 

probing prompting ini 

memudahkan saya 

4 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting ini memudahkan siswa 

dalam memahami konsep ikatan kimia 
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dalam memahami 

konsep ikatan kimia 

Kriteria: 

a. Membantu dalam 

memahami konsep 

ikatan kimia 

b. Mencakup semua 

indikator 

pembelajaran   

c. Tujuan pembelajaran 

tercapai 

d. Tidak 

membingungkan 

siswa 

dan memenuhi semua criteria 

3 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting ini memudahkan siswa 

dalam memahami konsep ikatan kimia 

dan memenuhi semua criteria 

2 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting ini memudahkan siswa 

dalam memahami konsep ikatan kimia 

dan memenuhi semua criteria 

1 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting ini memudahkan siswa 

dalam memahami konsep ikatan kimia 

dan memenuhi semua criteria 

10. Model probing 

prompting pada E-

LKPD dapat membantu 

saya dalam menjawab 

pertanyaan 

Tahap model Probing 

Prompting: 

a. Memaparkan pada 

situasi baru seperti 

memusatkan 

perhatian pada 

gambar, rumus, dan 

situasi yang 

mengandung 

permasalahan 

b. Siswa merumuskan 

jawaban 

c. Guru mengajukan 

pertanyaan 

d. Siswa merumuskan 

jawaban 

e. Menunjuk salah satu 

peserta didik untuk 

menjawab 

f. Meminta tanggapan 

peserta didik yang 

lain 

g. Guru mengajukan 

pertanyaan akhir 

untuk lebih 

menekankan bahwa 

indikator telah 

4 Jika model Probing Prompting pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan memenuhi 

semua tahapan 

3 Jika model Probing Prompting pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan memenuhi 5 

tahapan 

2 Jika model Probing Prompting pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan memenuhi 3 

tahapan 

1 Jika model Probing Prompting pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan memenuhi 1 

tahapan 
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dipahami oleh seluruh 

siswa 

11. E-LKPD berbasis 

probing prompting 

dapat meningkatkan 

minat saya untuk 

mempelajari materi 

ikatan kimia 

Kriteria : 

a. Merangsang siswa 

mengemukakan ide 

b. Kegiatan belajar pada 

E-LKPD 

menyenangkan 

c. Mudah dipahami saat 

belajar mandiri 

ataupun kelompok 

d. Tahapan model 

probing prompting 

mudah dipahami 

4 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting dapat meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari materi ikatan 

kimia dan memenuhi semua kriteria 

3 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting dapat meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari materi ikatan 

kimia dan memenuhi 3 kriteria 

2 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting dapat meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari materi ikatan 

kimia dan memenuhi 2 kriteria 

1 Jika E-LKPD berbasis probing 

prompting dapat meningkatkan minat 

siswa untuk mempelajari materi ikatan 

kimia dan memenuhi 1 kriteria 

12. Latihan yang 

disediakan pada E-

LKPD dapat membantu 

saya dalam memahami 

materi ikatan kimia 

Kriteria: 

a. Pertanyaan sesuai 

dengan isi materi 

b. Latihan mencakup 

semua indikator 

pembelajaran 

c. Soal-soal memiliki 

tingkatan dari yang 

mudah dan sulit 

d. Pertanyaan bersifat 

menuntun siswa 

menemukan jawaban 

4 Jika latihan yang disediakan pada E-

LKPD dapat membantu siswaa dalam 

memahami materi ikatan kimia dan 

memenuhi semua kriteria 

3 Jika latihan yang disediakan pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

memahami materi ikatan kimia dan 

memenuhi 3 kriteria 

2 Jika latihan yang disediakan pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

memahami materi ikatan kimia dan 

memenuhi 2 kriteria 

1 Jika latihan yang disediakan pada E-

LKPD dapat membantu siswa dalam 

memahami materi ikatan kimia dan 

memenuhi 1 kriteria 

 

 

*Lembar Angket Respon Siswa bersumber dari: Urip Purwono, yang merujuk 

pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2008, Standar Penilaian Buku 

Teks Pelajaran. 
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LAMPIRAN D 

ANALISIS DAN HASIL 

D.1 Hasil Penilaian Uji Validitas oleh Ahli Materi 

D.2 Distribusi Data Validasi Materi 

D.3 Pengolahan Data Validasi Materi 

D.4 Hasil Penilaian Uji Validitas oleh Ahli Media 

D.5 Distribusi Data Validasi Media 

D.6 Pengolahan Data Validasi Media 

D.7 Hasil Penilaian Uji Praktikalitas oleh Guru Kimia 

D.8 Distribusi Data Uji Praktikalitas 

D.9 Pengolahan Data Uji Praktikalitas 

D.10 Hasil Penilaian Uji Respon Peserta Didik 

D.11 Distribusi Data Uji Respon Peserta Didik 

D.12 Pengolahan Data Uji Respon Peserta Didik 

D.13 Perhitungan Data Persentase Setiap Indikator 
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Distribusi Data Uji Validitas Media Oleh Ahli Materi 

 Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Validator 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 

Jumlah 18 11 14 11 

Aspek Kualitas Isi Kualitas 

Kebahasaan 

Kualitas Penyajian Probing 

Prompting 

Hasil 90,00% 91,66% 87,50% 91,66% 

Total (%) 90,00% 

LAMPIRAN D.2 
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Pengolahan Data Uji Validitas Oleh Ahli Materi 

1. Kualitas Isi 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

 

     = 
  

  
      

=  90,00%  (Sangat Valid) 

2. Kualitas Kebahasaan 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

    = 
  

  
      

    =  91,66%  (Sangat Valid) 

3. Kualitas Penyajian 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

    = 
  

  
      

    =  87,50%  (Sangat Valid) 

4. Probing Prompting 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

    = 
  

  
      

    =  91,66%  (Sangat Valid) 

5. Total Persentase Keseluruhan 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

   = 
  

  
      

   =  90,00%  (Sangat Valid)  

LAMPIRAN D.3 
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ANGKET UJI VALIDITAS AHLI MEDIA  

DESAIN DAN UJI COBA  LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

ELEKTRONIK (E-LKPD) BERBASIS PROBING PROMPTING           

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

 

 

Judul : Desain dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik 

Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting pada 

Materi Ikatan Kimia 

Penyusun  :Nurhaliza Gustin 

Pembimbing  : Neti Afrianis, S.Pd., M.Pd. 

Instansi  : Prodi Pendidikan Kimia FTK UIN Suska Riau    

   

Assalamualaikum wr.wb  

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan adanya penelitian mengenai Desain dan Uji Coba 

Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (E-LKPD) Berbasis Probing Prompting 

pada Materi Ikatan Kimia, maka melalui instrumen ini saya memohon kesediaan 

kepada Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dengan mengisi angket ini. 

Angket penilaian media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

tentang media yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

media tersebut untuk pembelajaran kimia. Penilaian, kritik dan saran yang 

Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan 

untuk perbaikan media. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket penilaian media ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu/5 Februari 2022 

Nama Validator : Diniya, M.Pd. 

Profesi/Jabatan : Dosen 

LAMPIRAN D.5 
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A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi angket, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas diri; 

2. Bapak/ibu dimohon untuk memilih jawaban pada kolom yang sesuai pada 

setiap butir penilaian,dengan skala penilaian sebagai berikut; 

1 = Sangat Tidak Baik (STB) 

2 = Tidak Baik (TB) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat Baik (SB) 

4. Bapak/Ibu dimohon memberikan kritik&saran revisi dan kesimpulan pada 

kolom yang telah disediakan. 

B. Aspek Penilaian  

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

A. Tampilan Media 

1. Penggunaan ukuran teks dan gambar     

2. Penggunaan warna pada media E-LKPD     

3. Penempatan tata letak (judul, sub-judul, teks, 

gambar, nomor halaman)proposional 
    

4. Ilustrasi, gambar dan foto memperjelas 

penyampaian isi materi 
    

5. Desain cover menarik sesuai dengan materi 

ikatan kimia 
    

6. Tampilan konsisten dan menarik minat belajar 

peserta didik 
    

B. PerangkatLunak 

7. Media E-LKPD dapat dikelola dengan mudah     

8. Media E-LKPD memberikan fasilitas 

interaktif bagi pengguna 

    

9. Kemudahan akses antar slide     

C. Penggunaan Media 

10. Praktis dan mudah dalam penggunaan media 

pembelajaran 
    

11. Kemampuan penggunaan media pembelajaran 

secara berulang-ulang 
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C. Kritik 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepadaBapak/Ibu untuk 

memberikan kritikan berupa kelebihan dan kekurangan dari media E-LKPD 

yang telah dibuat. 

Kelebihan: Kekurangan: 

D. Saran 

Berdasarkan angket ini peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk 

memberikan butir-butir revisi pada kolom dibawah ini. 

Sudah layak diuji cobakan 

E. Kesimpulan 

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk memilih salah satu jawaban dengan 

member tanda checklist (√) untuk memberikan kesimpulan terhadap media E-

LKPD ini. 

Kesimpulan Checklist 

(√) 

Media E-LKPD belum dapat digunakan  

Media E-LKPD dapat digunakan dengan revisi  

Media E-LKPD dapat digunakan tanpa revisi  

    

       Pekanbaru, 5 Februari 2022 

       Validator Media, 

 

 

Diniya, M.Pd. 

       NIP.199209222019032017 
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Distribusi Data Uji Validitas Oleh Ahli Media 

 Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Validator 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

Jumlah 23 9 7 

Aspek Tampilan Media Perangkat Lunak Penggunaan 

Media 

Hasil 95,83% 75,00% 87,50% 

Total (%) 88,63% 

LAMPIRAN D.6 
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Pengolahan Data Uji Validitas Oleh Ahli Media 

1. Tampilan Media 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

 

     = 
  

  
      

=  95,83%   (Sangat Valid) 

2. Perangkat Lunak 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

    = 
 

  
      

    =  75,00%   (Valid) 

3. Penggunaan Media 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

    = 
 

 
      

    =  87,50%   (Sangat Valid) 

4. Total Persentase Keseluruhan 

Persentase Kevalidan (%) = 
                           

             
      

   = 
  

  
      

   =  88,63%   (Sangat Valid) 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN D.7 
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Distribusi Data Uji Praktikalitas Oleh Guru 

 Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Guru 1 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

Guru 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 

Jumlah 32 21 37 26 22 

Aspek Kualitas Isi Kualitas 

Kebahasaan 

Kualitas Penyajian Penggunaan Media Probing 

Prompting 

Hasil 80,00% 87,50% 92,50% 81,25% 91,66% 

Total 

(%) 

86,25% 

LAMPIRAN D.9 
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Pengolahan Data Uji Praktikalitas Oleh Guru 

1. Kualitas Isi 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

=  80,00%   (Praktis)  

2. Kualitas Kebahasaan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
  

  
      

     =  87,50%  (Sangat 

Praktis) 

3. Kualitas Penyajian 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
  

  
      

     =  92,50%  (Sangat Praktis) 

4. Penggunaan Media 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

=  81,25%  (Sangat Praktis) 

5. Probing Prompting 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
  

  
      

     =  91,66%  (Sangat 

Praktis) 

6. Total Persentase Keseluruhan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

    = 
   

   
      

    =  86,25%  (Sangat Praktis) 

LAMPIRAN D.10 
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Distribusi Data Uji Respon Siswa 

No. Nama Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Amina Setyawati 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Engla Marsha Jonita 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

3. Heru Wijaya 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

4. Lailaturrahmah R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5. Muhammad Fikri 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

6. Nanda Dwi Saputri 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. Nurmutia Rahmayanti 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

8. Putri Mahardika 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

9. Rizky Wahyudi 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 

10. Sausan 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 

11. Tesya Nabila 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

12. Zahra Adillah 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 

Jumlah 46 43 41 40 44 41 40 38 39 37 41 39 

Persentase 95,8

3% 

89,5

8% 

85,4

1% 

83,3

3% 

91,6

6% 

85,4

1% 

83,3

3% 

79,1

6% 

81,2

5% 

77,0

8% 

85,4

1% 

81,2

5% 

Aspek Tampilan Materi Keb

ahas

aan 

Manfaat Model Probing 

Prompting pada E-LKPD 

Persentase Setiap Aspek 89,16% 84,37% 79,1

6% 

81,25% 

Total 84,89% 

LAMPIRAN D.12 
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Pengolahan Data Uji Respon Siswa 

1. Aspek Tampilan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
   

   
      

= 89,16%  (Sangat Praktis) 

2. Aspek Materi 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
  

  
      

     = 84,37%  (Sangat 

Praktis) 

3. Aspek Kebahasaan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
  

  
      

     = 79,16%%  (Praktis) 

4. Aspek Manfaat Model Probing Prompting pada E-LKPD 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

     = 
   

   
      

     = 81,25%  (Sangat Praktis) 

5. Total Persentase Keseluruhan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

    = 
   

   
      

    = 84,89%  (Sangat Praktis) 

 

  

LAMPIRAN D.13 
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Perhitungan Data Persentase Setiap Indikator 

1. Tampilan cover E-LKPD ini menarik 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 95,83%  (Sangat Praktis) 

2. E-LKPD memiliki desain tampilan warna dan gambar yang menarik 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 89,58%  (Sangat Praktis) 

3. Huruf yang digunakan jelas dan mudah dibaca 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 85,41%  (Sangat Praktis) 

4. Petunjuk penggunaan E-LKPD mudah dipahami 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 83,33%  (Sangat Praktis) 

5. LKPD didesain dalam bentuk elektronik sehingga praktis dan mudah diakses 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 91,66%  (Sangat Praktis) 

6. Materi pada E-LKPD disajikan secara ringkas dan mudah dipahami 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 85,41%  (Sangat Praktis) 

7. Video dan animasi pada E-LKPD memudahkan saya dalam memahami materi 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 83,33%  (Sangat Praktis) 

LAMPIRAN D.14 
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8. Bahasa yang digunakan pada E-LKPD sederhana dan mudah dipahami 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 79,16%  (Praktis) 

9. E-LKPD berbasis probing prompting ini membuat saya mudah dalam 

memahami konsep ikatan kimia 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 81,25%  (Sangat Praktis) 

10. Model probing prompting pada E-LKPD dapat membantu saya dalam 

menjawab pertanyaan 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
      

= 77,08%  (Praktis) 

11. E-LKPD berbasis probing prompting dapat meningkatkan minat saya untuk 

mempelajari materi ikatan kimia 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
       

= 85,41%  (Sangat Praktis) 

12. Latihan yang disediakan pada E-LKPD dapat membantu saya dalam 

memahami materi ikatan kimia 

Persentase Kepraktisan (%) = 
                           

             
      

 

      = 
  

  
       

= 81,25%  (Sangat Praktis) 
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LAMPIRAN E  

Dokumentasi 

 

E.1 Daftar Nama Validator, Guru, dan Peserta Didik 

E.2 Dokumentasi Penelitian 
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DAFTAR NAMA VALIDATOR, GURU, DAN PESERTA DIDIK 

A. Daftar Nama Validator dan Guru 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1. Neti Afrianis, M. Pd. Dosen Pendidikan Kimia 

UIN Suska Riau 

Validator 

Instrumen 

2. Liza Elvira, S. Pd., M. Si. Dosen Pendidikan Kimia 

UIN Suska Riau 

Validator 

Materi 

3. Diniya, M. Pd. Dosen Tadris IPA UIN 

Suska Riau 

Validator 

Media 

4. Ittihadul Kemal, S. Pd. Guru Kimia SMAN 12 

Pekanbaru 

Praktikalitas 

5. Zainul Asmuni, S. Pd. Guru Kimia SMAN 12 

Pekanbaru 

Praktikalitas 

 

B. Daftar Nama Peserta Didik 

No. Nama Kelas Sekolah 

1. Amina Setyawati X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

2. Engla Marsha Jonita X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

3. Heru Wijaya X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

4. Lailaturrahmah R X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

5. Muhammad Fikri X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

6. Nanda Dwi Saputri X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

7. Nurmutia Rahmayanti X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

8. Putri Mahardika X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

9. Rizky Wahyudi X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

10. Sausan X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

11. Tesya Nabila X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

12. Zahra Adillah X MIPA 6 SMAN 12 Pekanbaru 

LAMPIRAN E.1 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

A. Wawancara (Prariset)  

 
 

B. Validasi Materi dengan Ibu Liza Elvira, S.Pd., M.Pd. 
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C. Validasi Media dengan Ibu Diniya, M.Pd. 

 
 

D. Uji praktikalitas dengan Bapak Ittihadul Kemal, S.Pd 
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E. Uji praktikalitas dengan Bapak Zainul 

 

 
 

F. Uji Respon Peserta Didik  
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LAMPIRAN F  

Media 

 

F.1 Storyboard 

F.2 Media E-LKPD Berbasis Probing Prompting   
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STORYBOARD E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING                                              

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

Rancangan Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover 

1. Lambang UIN 

2. Lambang K13 

3. Judul ―E-LKPD berbasis 

probing prompting pada materi 

ikatan kimia‖ 

4. Judul Materi 

5. Gambar   

6. Identitas Peserta Didik 

7. Identitas Mahasiswa dan 

Pembimbing 

8. Kelas X SMA/MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Isi 

1. Judul Daftar Isi 

2. Isi dari daftar isi 

3. halaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F.1 
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4 

 

5 

6 

7 
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2 
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Petunjuk Penggunaan 

1. Judul ―Petunjuk Penggunaan‖ 

2. Isi Petunjuk Penggunaan 

 

Kompetensi Dasar  

1. Judul ―Kompetensi Dasar‖ 

2. Isi KD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Judul ―Indikator Pencapaian 

Kompetensi‖ 

2. Isi dari Indikator 

Tujuan Pembelajaran 

1. Judul ―Tujuan Pembelajaran‖ 

2. Isi dari tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Konsep 

1. Judul Peta Konsep 

2. Diagram peta konsep 

3. Halaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

1 

 

2 

3 

1 

 

 

2 

3 

4 
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 Langkah Kerja Probing Prompting 

1. Mari Mengamati 

2. Mari Rumuskan Jawabanmu 

3. Mari  Latihan 

4. Mari Diskusi 

5. Uji Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 

1. Judul ―Kegiatan Belajar 1/2/3‖ 

2. Mari Mengamati (Berisi wacana) 

3. Mari Rumuskan Jawabanmu 

(disajikan pertanyaan berdasarkan 

permasalahan pada wacana) 

4. Materi Singkat (berisi ringkasan 

materi) 

5. Info kimia (beriri video yang 

berkaitan dengan materi) 

6. Mari Latihan (berisi soal-soal 

latihan) 

7. Mari Diskusi  

8. Uji Kompetensi 

9. Halaman  

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

1 

5 

2 

3 

4 

2 

7 

8 

6 

3 

4 

5 
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Daftar Pustaka 

1. Daftar Pustaka  

 

  

 

1 



217 

 

 

MEDIA E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING                           

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

A. Link Media Saat Penellitian 

 

1. Link Kegiatan Pembelajaran 1: 

 https://www.liveworksheets.com/it2880460lu  

2. Link Kegiatan Pembelajaran 2 : 

https://www.liveworksheets.com/mi2848211qm  

3. Link Kegiatan Pembelajaran 3: 

 https://www.liveworksheets.com/jl2898552zr  

B. Link Media Revisi Sesudah Ujian  

 

1. Link Kegiatan Pembelajaran 1: 

https://www.liveworksheets.com/id/ej3115586hk 

2. Link Kegiatan Pembelajaran 2  

https://www.liveworksheets.com/qf3115677zx  

 

3. Link Kegiatan Pembelajaran 3: 

https://www.liveworksheets.com/od3115700hq 

 

LAMPIRAN F.2 
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E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING i 

DAFTAR ISI 

Daftar Isi……………………………………………………………...i 

Petunjuk Penggunaan………………………………………………...1 

Kompetensi Dasar……………………………………………………1 

Indikator Pencapaian Kompetensi…………………………………....2 

Tujuan Pembelajaran…………………………………………………2 

Peta Konsep…………………………………………………………..3 

Langkah Kerja Probing Prompting……...……………………………4 

Mari Mengamati……………………………………………………...5 

Mari Rumuskan Jawabanmu………………..…………………….…..6 

Materi Singkat………………………………………………………...7 

Info Kimia…………………………………………………………….9 

Mari Latihan………………………………………………………….10 

Mari Diskusi………………………………………………………….11 

Uji Kompetensi………………………………………………………11 

Daftar Pustaka…………………………………………..……………14 



• Pelajari materi dan contoh secara berurutan. 

• Kerjakan setiap soal latihan yang tertera pada E-LKPD 

dan ikuti petunjuknya. 

• Jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan,     

kembali pelajari materi terkait. 

• Jika mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, 

bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi. 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 1 

Petunjuk Penggunaan 

Kompetensi Dasar 

3.5 Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen,                  

Ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 



3.5.1 Mengetahui penulisan kestabilan atom 

menggunakan lambang lewis 

3.5.2 Mengetahui pembentukan ikatan ion 

3.5.3 Mengetahui sifat-sifat ikatan ion 

3.5.4 Mengetahui susunan elektron stabil 

3.5.5 Mengetahui teori Lewis 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 2 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dapat mengetahui kestabilan atom menggunakan 

lambang lewis 

2. Dapat mengetahui pembentukan ikatan ion 

3. Dapat mengetahui sfat-sifat ikatan ion 

4. Dapat mengetahui susunan elektron stabil 

5. Dapat mengetahui teori lewis 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 3 

Peta Konsep 

IKATAN KIMIA 

Ikatan Ion Ikatan Kovalen Ikatan Logam 

Tunggal Rangkap dua Rangkap  

tiga 

Koordinasi 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 4 

Langkah Kerja Probing Prompting 

Peserta didik memperhatikan gambar, rumus, atau situasi 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. 

Mari Mengamati 

Peserta didik merumuskan jawaban berdasarkan wacana 

yang ada. 

Mari  Rumuskan Jawaban 

Peserta didik melakukan presentasi yang dibimbing oleh 

guru, lalu  salah satu peserta didik mengomunikasikan     

jawaban dari latihan. 

Mari Diskusi 

Peserta didik menjawab soal sebagai bukti telah               

memahami materi. 

Uji Kompetensi 

Peserta didik menjawab persoalan yang diberikan oleh 

guru. 

Mari Latihan 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 5 

Mari amati gambar 1.1 dan wacana 1.1 berikut! 

Mari Mengamati 

 

 Pasta gigi yang biasa kita gunakan sehari-hari      

mengandung senyawa natrium florida (NaF). Senyawa ini 

merupakan gabungan dari unsur Na+ dan F– yang terbentuk 

karena adanya proses pembentukan ikatan ion.  Natrium    

florida dalam pasta gigi berfungsi untuk membunuh bakteri 

penyebab plak gigi dan mengurangi tingkat kelarutan email 

gigi  dalam suasana asam. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh WHO, pasta gigi yang mengandung                   

natrium florida aman digunakan dan tebukti menurunkan 

angka karies. 

Gambar 1.1 Pasta Gigi 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

Wacana 1.1 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 6 

Silahkan rumuskan jawaban pertanyaan di bawah ini! 

3. Berdasarkan wacana 1.1, apakah yang dimaksud dengan ikatan ion? 

Jawab: 

 

 

4. Berdasarkan wacana 1.1, bagaimana struktur lewis dari senyawa NaF? 

Jawab: UPLOAD  

 

Mari  Rumuskan Jawabanmu 

1. Berdasarkan wacana 1.1, unsur apa sajakah yang membentuk senyawa 
NaF di pasta gigi? Tentukanlah sifat dari unsur penyusunnya (logam/
nonlogam)! 

Jawab: 

 

2. Menurut kamu, apakah unsur Na dan F dapat berikatan? Jadi, ikatan 

apa yang terbentuk?  

Jawab: 

 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 7 

Materi Singkat 

Struktur Lewis 1 

Struktur lewis digunakan untuk menggambarkan elektron valensi suatu 
atom. Cara penulisan simbol lewis adalah  sebagai berikut. 

a. Tuliskan simbol atomnya. 

b. Tempatkan simbol titik mengelilingi lambang  atomnya maksimum  
sampai dengan 4 titik. Titik selanjutnya ditempatkan berpasangan 
dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet (8 elektron). 

c. Setiap titik mewakili 1 elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. 
Tanda titik (.) bisa diganti oleh simbol tanda silang (x), lingkaran (0), dan 
sebagainya. 

Tabel 1.1. Simbol Lewis untuk Unsur Golongan A 

Ikatan Ion 2 

Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima          
elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi 
elektronnya sama dengan gas mulia. Ikatan ion terjadi antara atom logam 
yang cenderung melepaskan elektron dengan atom nonlogam yang 
cenderung menerima elektron. Contohnya ikatan yang terjadi antara      
atom Na dengan atom Cl. 

Gambar 1.2. Proses Pembentukan Ikatan Ion pada NaCl 

Golongan I II III IV V VI VII VIIIA 

Simbol 
Lewis 

        
X X X X X X X X 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 8 

Materi Singkat 

Susunan Elektron Stabil 3 

 Ikatan kimia terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur            
elektron stabil. Struktur elektron stabil yang dimaksud yaitu struktur        
elektron gas mulia (Golongan VIII A). Konsep ikatan kimia pertama kali 
dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis dan Langmuir dari Amerika     
Serikat, serta Albrecht Kossel dari Jerman pada tahun 1916. Adapun      
konsep tersebut sebagai berikut: 

• Kenyataan bahwa gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn) sukar              
membentuk senyawa (sekarang telah dapat dibuat senyawa dari gas 
mulia Kr, Xe, dan Rn), merupakan bukti bahwa gas-gas mulia 
memilki susunan elektron yang stabil. 

• Setiap atom memiliki kecenderungan untuk mempunyai susunan         
elektron yang stabil seperti gas mulia, dengan cara melepaskan          
elektron, menerima elektron, atau menggunakan pasangan elektron 
secara      bersama-sama. 

 Jika masing-masing atom sukar untuk melepaskan elektron 
(memiliki keelektronegatifan tinggi), maka atom-atom tersebut      
cenderung menggunakan elektron secara bersama dalam membentuk 
suatu senyawa. Cara Ini merupakan peristiwa yang terjadi pada         
pembentukan ikatan kovalen. 

Gambar 1.3. Kedua Atom Fluorin Memakai Bersama-sama Elektron untuk Stabil 
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Materi Singkat 

Sifat Ikatan Ion 4 

Ikatan ion memiliki beberapa sifat sebagai berikut. 

a.Berwujud padat pada suhu kamar. 

b.Mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. 

c.Dapat menghantarkan listrik dalam bentuk cairan atau lelehan. 

d.Mempunyai sifat keras, namun mudah rapuh. 

Info Kimia 

Tontonlah video berikut ini! 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan seksama! 

Magnesium florida (MgF2) adalah senyawa ion yang berguna dalam          

bidang optika dan juga dipakai dalam teleskop angkasa. Diketahui nomor 

atom Mg dan F berturut-turut adalah 12 dan 9. Tentukanlah: 

Mari Latihan 

C. Bagaimana simbol lewis digunakan untuk menjelaskan pembentukan 

ion MgF2? 

Jawab: UPLOAD 

B. Tuliskan konfigurasi elektron dari Mg dan F? 

Jawab: 

 

A. Jelaskan secara singkat, bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa 

MgF2 adalah senyawa ion? 

Jawab: 

 

Gambar 1.4.  Serbuk MgF2 
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Mari komunikasikan jawaban dari latihan di atas bersama teman dan guru 
di kelas! 

Mari Diskusi! 

1. Berapakah jumlah elektron valensi dari kaidah oktet dan duplet berturut-
turut...  
a. 8 dan 2  
b. 8 dan 1  
c. 7 dan 2  
d. 4 dan 6  
e. Semuanya 2  

 

2. Unsur X dengan nomor atom 12 cenderung mencapai kestabilan dengan 
cara .....  

a. Melepaskan 2 elektron 

b. Membentuk ikatan dengan unsur lain 

c. Menangkap 2 elektron 

d. Menangkap 1 elektron 

e. Melepaskan 1 elektron 

 

3. Senyawa dibawah ini yang memiliki konfigurasi elektron sesuai kaidah 
oktet adalah ......  

(Ar S = 16; F = 9; P = 15; Cl = 17; B = 5; I = 53)  

a. PCl3  

b. SF4  

c. BF3  

d. IF3  

e. PCl5  

Uji Kompetensi 
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4. Senyawa dibawah ini yang merupakan ikatan ion adalah...  

a. MgCl2  

b. HCl  

c. MgF2  

d. NaOH  

e. F2  

 

5. Perhatikan pernyataan dibawah ini  

I. Keras dan Rapuh  

II. Bentuk padat menghantarkan listrik  

III. Bentuk cair tidak menghantarkan listrik  

IV. Mudah larut dalam air  

V. Titik leleh dan Titik didihnya tinggi  

Berdasarkan pernyataan di atas manakah sifat dari senyawa ion...  

a. I dan V 

b. I dan II 

c. I dan IV 

d. V dan II 

e. Semua benar 

 

6. Atom unsur yang akan membentuk ikatan ion dengan atom unsur X 
yang bernomor atom 17 adalah…. 

a.  6C 

b.  8O 

c. 11Na 

d.  14Si 

e. 16S 

Uji Kompetensi 
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7. Unsur—unsur yang terdapat pada golongan VIIA akan berikatan ion 
dengan unsur—unsur yang terletak pada …. 

a. Golongan IA dan IIA 

b. Golongan IA dan IVA 

c. Golongan IIA dan IVA 

d. Golongan IVA dan VA 

e. Golongan VA dan VIA 

 

8.  Manakah senyawa kimia di bawah ini yang tidak memiliki jenis ikatan 
ion …. 

a. NaCl 

b. Cl2 

c. NH3 

d. KOH 

e. SO3 

9. Empat unsur A, B, C, D masing-masing mempunyai nomor atom 16, 17, 18, 
19. Pasangan yang dapat membentuk ikatan ion adalah …. 

a. A dan B 

b. A dan C 

c. B dan C 

d. B dan D 

e. C dan D 

Uji Kompetensi 
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10. Ikatan ion terdapat pada pasangan senyawa … 

a. NaCl dan HCl 

b. HCl dan NH3 

c. NH3 dan SO3 

d. SO3 dan KOH 

e. KOH dan NaCl 

 

 

 

 

 

Megasari, Agus Sundaryono & M. Lutfi Firdaus. 2018. Pembelajaran Probing 
Prompting untuk Meningkattkan Berpikir Kritis Siswa Anggota          
Kelompok Ilmiah Remaja. Journal of Science Education 2, 2: 163-169. 

Muchtaridi, 2016. Kimia SMA Kelas X. Jakarta: Yudhistira.  

Sudarmo, Unggul. 2013. Kimia untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga 

Sukardjo, 2009. Kimia SMA/MA Kelas X. Jakarta:  Bumi Aksara.  
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• Pelajari materi dan contoh secara berurutan. 

• Kerjakan setiap soal latihan yang tertera pada E-LKPD 

dan ikuti petunjuknya. 

• Jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan,     

kembali pelajari materi terkait. 

• Jika mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, 

bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi. 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 1 

Petunjuk Penggunaan 

Kompetensi Dasar 

3.5 Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen,                  

Ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 



3.5.1 Mengetahui proses pembentukan ikatan kovalen 

tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan       

kovalen rangkap 3 

3.5.2 Mengetahui sifat-sifat ikatan kovalen 

 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 2 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

1. Dapat Mengetahui proses pembentukan ikatan       

kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan       

kovalen rangkap 3. 

2. Dapat mengetahui sifat-sifat ikatan kovalen 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 3 

Peta Konsep 

IKATAN KIMIA 

Ikatan Ion Ikatan Kovalen Ikatan Logam 

Tunggal Rangkap dua Rangkap  

tiga 

Koordinasi 
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Langkah Kerja Probing Prompting 

Peserta didik memperhatikan gambar, rumus, atau situasi 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. 

Mari Mengamati 

Peserta didik melakukan presentasi yang dibimbing oleh 

guru,  alu salah satu peserta didik mengomunikasikan      

jawaban dari latihan. 

Mari Diskusi 

Peserta didik menjawab soal sebagai bukti telah               

memahami materi. 

Uji Kompetensi 

Peserta didik merumuskan jawaban berdasarkan wacana 

yang ada. 

Mari  Rumuskan Jawaban 

Peserta didik menjawab persoalan yang diberikan oleh 

guru. 

Mari Latihan 
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Mari amati gambar 2.1 dan wacana 2.1 dibawah ini! 

Mari Mengamati 

 

 Intan terdiri dari atom-atom C yang bergabung membentuk 

struktur kovalen raksasa yang tidak hanya stabil, tetapi juga simetris. 

Struktur ini menjelaskan intan bersifat keras sehingga digunakan pada 

ujung bor dalam penggeboran minyak, memiliki titik leleh dan titik didih 

tinggi, serta tidak dapat menghantarkan listrik. Dilansir dari Scientific 

American, intan memiliki 4 ikatan kovalen pada tiap karbonnya karbon 

yang membentuk struktur tetrahedral seperti kubik. Sedangkan grafit 

memiliki 3 ikatan kovalen pada tiap karbonnya sehingga membentuk 

struktur heksagonal. Struktur tetrahedral intan membentuk struktur 3   

dimensi seperti kubik-kubik yang saling bertumpuk dan berikatan. 

 
 

Gambar 2.1. Intan dan Struktur Kimia Intan 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

Wacana 2.1 
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Mari Rumuskan Jawaban 

Silahkan rumuskan jawaban pertanyaan dibawah ini! 

1. Berdasarkan wacana 2.1, unsur apa saja yang redapat pada intan? Dan 

ikatan apa yang terbentuk antara atom C pada intan? 

Jawab: 

 

3. Berdasarkan wacana 2.1, jenis ikatan kovalen apa yang terdapat pada 

intan? Jelaskan! 

Jawab: 

 

 

2. Berdasarkan wacana  2.1, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? 

Jawab: 
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Materi Singkat 

Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama   

pasangan elektron. Berdasarkan pasangan elektron yang dipakai bersama 

maka ikatan kovalen terbagai menjadi 3 jenis, antara lain: 

Ikatan Kovalen Tunggal 1 

Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian 

bersama satu pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. 

Gambar 2.2. Contoh Ikatan Kovalen Tunggal pada Cl2 

Ikatan Kovalen Rangkap 2 2 

Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan kovalen yang melibatkan 

pemakaian bersama dua pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. 

Gambar 2.3. Contoh Ikatan Kovalen Rangkap 2 pada O2 
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Materi Singkat 

Ikatan Kovalen Rangkap 3 3 

Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang melibatkan 

pemakaian bersama tiga pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. 

Gambar 2.4. Contoh Ikatan Kovalen Rangkap 3 pada N2 

Sifat Ikatan Kovalen 4 

Berikut adalah beberapa sifat dari senyawa ikatan kovalen. 

1. Dalam keadaan murni tidak dapat menghantarkan arus listrik  

2. Mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah  

3. Ada yang larut dalam air dan ada yang tidak larut dalam air, larutannya 
dalam air menghantarkan listrik dan ada yang tidak  

Info Kimia 

Tontonlah video berikut ini! 
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Mari Latihan 

1. Berikut ini manakah senyawa yang termasuk ikatan kovalen tunggal? 

 

CH4 

H2 

O2 

N2 

2. Cocokkanlah senyawa berikut ini dengan jenis ikatannya! 

 
Cl2 

N2 

CO2 

Ikatan kovalen rangkap 3 

Ikatan kovalen tunggal 

Ikatan kovalen rangkap 2 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan seksama! 

3.  Jelaskan 3 jenis ikatan kovalen di bawah ini dan sebutkan contohnya! 

 
Ikatan kovalen tunggal 

 

Ikatan kovalen rangkap 2 

 

Ikatan kovalen rangkap 3 
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Mari Latihan! 

3. Tentukanlah sifat senyawa dibawah ini! 

No Sifat Senyawa 

1 Keras namun rapuh  

2 Keadaan murni tidak 

dapat menghantarkan 

listrik 

 

3 Mudah larut dalam air  

4 Titik didih dan titik leleh 

rendah 

 

Ion Kovalen 

Ion Kovalen 

Ion Kovalen 

Ion Kovalen 

Mari Diskusi! 

Uji Kompetensi 

1. Salah satu gas pembuangan yang 

dihasilkan dari proses pengolahan 

pabrik adalah gas CO2. 

    Dari penjelasan ilustrasi diatas, jenis 

ikatan apakah yang terdapat pada 

gas CO2? 

a.  Kovalen rangkap 2 c. Kovalen rangkap 3 e. Ion 

b.  Kovalen tunggal  d. Logam 

Mari komunikasikan jawaban dari latihan di atas bersama teman dan guru 

di kelas! 
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2. Berikut ini data fisik dua zat tak dikenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kelompok berikut ini yang semuanya berikatan kovalen adalah … 

a. KCl, HF, Cl2 

b. CO2, CH4, Cl2 

c. NH3, KCl, H2O 

d. F2, KCl, K2O 

e. NaCl, MgCl2, CaF2 

 

4. Diketahui terdapat dua buah unsur 13X dan 17Y. Bila kedua unsur tersebut 
berikatan, maka senyawa yang dihasilkan adalah … 

a. XY2 

b. XY3 

c. X3Y 

d. X2Y2 

e.X2Y 

Uji Kompetensi 

Senyawa Titik leleh (0C) Sifat 

Y 32 Tidak Menghantarkan 

Z 186 Tidak Menghantarkan 

Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa 

Y dan Z berturut-turut adalah ... 

a. Kovalen dan kovalen  

b. Ion dan kovalen  

c. Ion dan ion  

d. Kovalen dan ion  

e. Salah semua  
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5. Molekul yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3 adalah ...  

a. CO2 

b. H2 

c. CO 

d. NH3 

e. N2 

 

6. Pernyataan berikut yang benar tentang ikatan kovalen adalah …. 

a. Terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain 
pada atom-atom yang berikatan 

b. Adanya permakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari 
kedua atom yang berikatan 

c. Pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu 
atom yang berikatan 

d. Terjadinya pemakaian elektron valensi secara bersama-sama yang 
mengakibatkan terjadinya dislokalisasi elektron 

e. Inti atom dari atom-atom  yang berikatan dikelilingi oleh elektron dari 
semua atom yang berikatan 

 

7. Di antara pasangan senyawa di bawah ini, yang berikatan kovalen     
adalah …. 

a. HCl 

b. KCl 

c. MgF2 

d. K2O 

e. MgO 

Uji Kompetensi 
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8. Pasangan senyawa berikut yang keduanya berikatan kovalen adalah …. 

a. KCl dan NH3 

b. NH3 dan Na2O 

c. KCl dan CH4 

d. KCl dan Na2O 

e. NH3 dan CH4 

 

9. Unsur Y dengan konfigurasi elektron 2 8 7 membentuk senyawa dengan 
unsur X (nomor atom = 6) dengan ikatan kovalen. Rumus senyawa yang 
terbentuk adalah …. 

a. XY 

b. X2Y 

c. XY2 

d. XY3 

e. XY4 

 

10. Di antara kelompok senyawa berikut ini, yang hanya berikatan kovalen 
adalah …. 

a. KCl dan CCl4 

b. CH4 dan H2O 

c. NH3 dan KNO3 

d. Ba(OH)2 dan HBr 

e. NaCl dan H2O 

Uji Kompetensi 
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• Pelajari materi dan contoh secara berurutan. 

• Kerjakan setiap soal latihan yang tertera pada E-LKPD 

dan ikuti petunjuknya. 

• Jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan,     

kembali pelajari materi terkait. 

• Jika mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, 

bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi. 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 1 

Petunjuk Penggunaan 

Kompetensi Dasar 

3.5 Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen,                  

Ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya 

dengan sifat zat 



3.5.1 Menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi  

3.5.2 Menjelaskan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar  

3.5.3 Menjelaskan ikatan logam  

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 2 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

 

1. Dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen   

koordinasi  

2. Dapat menjelaskan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen 

nonpolar  

3. Dapat menjelaskan ikatan logam  

 



E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 3 

Peta Konsep 

IKATAN KIMIA 

Ikatan Ion Ikatan Kovalen Ikatan Logam 

Tunggal Rangkap dua Rangkap  

tiga 

Koordinasi 
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Langkah Kerja Probing Prompting 

Peserta didik merumuskan jawaban berdasarkan wacana 

yang ada. 

Mari Rumuskan Jawaban 

Peserta didik menjawab persoalan yang diberikan oleh 

guru. 

Mari Latihan 

Peserta didik menjawab soal sebagai bukti telah               

memahami materi. 

Uji Kompetensi 

Peserta didik memperhatikan gambar, rumus, atau situasi 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. 

Mari Mengamati 

Peserta didik melakukan presentasi yang dibimbing oleh 

guru, lalu salah satu peserta didik mengomunikasikan      

jawaban dari latihan. 

Mari Diskusi 



Mari amati gambar 3.1 dan wacana 3.1 dibawah ini! 

Mari Mengamati 

 

 Larutan asam fosfat merupakan bahan kimia yang bermanfaat    

untuk kehidupan makhluk hidup. Pada Industri kecantikan, asam fosfat 

digunakan sebagai pengatur tingkat keasaman atau pH untuk        

produk-produk kosmetik dan perawatan kulit lainnya. Asam fosfat juga 

merupakan salah satu contoh senyawa kimia yang memiliki ikatan      

kovalen koordinasi. Pada senyawa asam posfat ada satu ikatan kovalen 

koordinasi dan enam ikatan kovalen tunggal. Satu ikatan kovalen  

koordinasi nampak pada titik berwarna hijau yang terjadi pada atom P 

dengan atom O. Tiga kovalen tunggal terjadi antara P dengan atom O 

dan tiga kovalen tunggal terjadi antara atom O dengan atom H.  

Gambar 3.1. Larutan H3PO4 dan Struktur Lewis H3PO4  

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 5 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

Wacana 3.1 

https://shp.ee/cqrhrip
https://shp.ee/bz7344p
https://shp.ee/bz7344p


Mari  Rumuskan Jawaban 

Silahkan rumuskan jawaban pertanyaan dibawah ini! 

1. Berdasarkan wacana 3.1, unsur apa saja yang terdapat dalam senyawa 

asam posfat? Dan ikatan apa yang terdapat di antara unsur-unsur          

tersebut sehingga dapat membentuk asam  posfat? 

Jawab: 

 

 

E-LKPD BERBASIS PROBING PROMPTING 6 

2. Berdasarkan wacana 3.1, mengapa asam posfat termasuk salah satu 

senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi? Jelaskan! 

Jawab: 

 

 

3. Berdasarkan wacana 3.1, Jelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan 

kovalen koordinasi! 

Jawab: 

 

 

4. Berdasarkan wacana 3.1, bagaimana kepolaran senyawa asam posfat? 

Jawab: 
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Materi Singkat 

Ikatan Kovalen Koordinasi 1 

Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi jika pada                    

pembentukan ikatan terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari   

salah satu atom yang berikatan. Nama lain ikatan kovalen koordinasi yaitu 

ikatan kovalen koordinat atau ikatan datif atau ikatan semipolar.  

Gambar 3.2. Kovalen Koordinasi pada NH4Cl 

Ikatan Kovalen Polar dan Non Polar 2 

Ikatan kovalen polar terjadi karena adanya pasangan elektron yang 

lebih tertarik ke salah satu atom disebut dengan polarisasi, contohnya HCl 

yang memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Sedangkan ikatan          

kovalen non polar biasanya terjadi jika kedua atom memiliki kekuatan 

daya tarik elektron yang sama contohnya ikatan pada molekul diatomik 

yaitu H2, Cl2, dan O2 . 

Kepolaran suatu molekul dapat diketahui dengan harga momen     

dipolnya yaitu hasil kali muatan jarak antara kedua muatan tersebut. 

μ = q.d  

Keterangan 

μ = Momen dipol ( D)  

q =Muatan satuan elektrostatis  

d = Jarak Å(angstrom)  
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Materi Singkat 

Molekul Momen Dipol 

HF 1,83 

HCl 1,11 

HBr 0,83 

HI 0,45 

H2O 1,85 

NH3 1,49 

SO2 2,62 

BF3 0 

CO2 0 

CCl4 0 

Semakin besar harga momen 

dipol maka semakin polar      

molekul tersebut dan begitu pula 

sebaliknya . 

Ingat! 

Ikatan Logam 3 

Ikatan logam yaitu ikatan yang terbentuk antaratom logam. Atom logam 

cenderung melepaskan elektron bermuatan positif. Antaratom logam akan 

berkaitan antara ion logam bermuatan positif dengan elektron valensi yang 

bermuatan negatif. Elektron valensi dapat bergerak bebas disela-sela            

ruangan antar atom membentuk lautan elektron. 

Jadi, ikatan logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan 

positif di dalam lautan elektron yang mudah bergerak  

Sifat-sifat logam  

1. Bersifat keras  

2. Titik leleh dan titik didih tinggi  

3. Penghantar panas dan listrik yang baik  

4. Memiliki permukaan yang mengkilap  

 

Info Kimia 

Tontonlah video berikut ini! 
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Materi Singkat 

Penyimpangan Kaidah Oktet 4 

Gambar 3.3. Struktur Lewis NO2 

Gambar 3.4. Struktur Lewis BF3 

.. 

Spesi pada Jumlah Elektron Ganjil. Penyimpangan ini terjadi pada           
elektron valensi pada struktur lewis merupakan ganjil. Untuk mengetahui 
hal tersebut, ada dua ciri menandakan penyimpangan, yaitu: 

• Paling sedikit terdapat satu elektron tidak berpasangan. 
• Paling sedikit terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi 

elektron oktet. 

Contohnya terdapat pada molekul NO2. Jumlah elektron valensinya 17.  

 

Oktet tidak Lengkap,. Penyimpangan ini terjadi pada molekul atom yang 
kurang 8 elektron. Contohnya terdapat pada BF3. Atom B dengan 3           
elektron valensi dapat berikatan dengan 3 atom F. 

 

 

 Oktet Berkembang. Penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan      
atom pusat dikelilingi lebih 8 elektron. Contohnya terdapat pada PCl5.    
Atom P mempunyai 5 elektron valensi dapat berikatan dengan 5 atom Cl. 
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Mari Latihan 

Silahkan jawab pertanyaan dibawah ini 

1. Tentukan senyawa berikut kedalam senyawa kovalen polar atau non   

polar!  

No Senyawa Kepolaran 

1 HCl  

2 H2O  

3 Cl2  

Polar Non Polar 

Polar Non Polar 

Non Polar Polar 

2. Berikut ini yang memiliki ikatan kovalen koordinasi adalah ...  

O3 

SO3 

H2O 

HClO4 

3. Salah satu sifat logam adalah tampak mengkilap, jelaskan mengapa 

logam tampak mengkilap! 

Jawab: 
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Mari Diskusi! 

Uji Kompetensi 

1. Ikatan kimia yang terdapat dalam senyawa NH4+ adalah...  

a. 3 ikatan kovalen tunggal dan 1 ikatan kovalen koordinasi  

b. 2 ikatan kovalen rangkap dan 2 ikatan ion  

c. 2 ikatan ion dan 2 ikatan kovalen koordinasi  

d. 1 ikatan kovalen tunggal dan 3 ikatan kovalen koordinasi  

e. 4 ikatan tunggal  

Mari komunikasikan jawaban dari latihan di atas bersama teman dan guru 

di kelas! 

2. Perhatikan gambar struktur lewis senyawa HNO3 berikut :  

 

 

 

 

Pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditunjukkan pada 
nomor... ( nomor atom H =1; O=8; N=7)  

a. 1  

b. 2  

c. 3  

d. 4  

e. 5  
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Uji Kompetensi 

3. Ikatan logam sangat berhubungan dengan salah satu sifat logam kecuali....  

a. Titik didih tinggi     d. Semi konduktor  

b. Titik leleh tinggi     e. Permukaan mengkilap  

c. Penghantar listrik yang baik  
 

4. Salah satu sifat logam adalah penghantar listrik yang baik. Hal ini        
dikarenakan elektron pada atom logam dapat bergerak bebas dan          
berpindah-pindah tempat jika logam dihubungkan dengan sumber arus.    
Fenomena perpindahan elektron tersebut dikenal juga dengan istilah … 

a. Awan elektron 

b. Delokalisasi elektron 

c. Transfer elektron 

d. Pemakaian elektron secara bersama-bersama 

e. Serah terima elektron 

5. Kepolaran suatu senyawa kovalen tergantung dari … 

a.  Jumlah elektron pada atom pusat 

b.  Selisih momen dipol di antara atom penyusun senyawa 

c. Gaya tarik antara atomnya 

d.  Potensial antara dua atom 

e. Potensial ionisasi di antara dua atom penyusun senyawa  
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6. Kedudukan elektron-elektron dari atom-atom logam dalam membentuk 
ikatan logam adalah … 

a. Selalu berada di antara dua atom logam yang berikatan dan digunakan 
secara bersama 

b. Masing-masing atom logam memberikan elektron valensinya kepada 
atom logam yang lain 

c. Tidak terikat pada salah satu atom tetapi dapat bergerak bebas se-
bagai awan elektron 

d. Masing-masing elektron valensi berada di antara inti atom logam yang 
saling berdekatan satu sama lain 

e. Terikat pada inti atom logam tertentu sesuai dengan jumlah proton dari 

atom logam yang bersangkutan 

 

7.  Berikut ini yang merupakan sifat logam berkaitan dengan ikatan yang ter-
jadi pada logam adalah …. 

a. Daya hantar listrik dan panas dari logam sangat baik 

b. Massa jenis logam sangat besar dan keras 

c. Logam mudah melespaskan elektron valensinya 

d. Mudah membentuk ikatan ion dengan unsur non-logam 

e. Semua benar 

 

8. Berikut merupakan sifat logam, kecuali …. 

a. Mengkilap       e. Dapat dijadikan kawat 

b. Konduktor yang baik 

c. Isolator yang baik 

d. Dapat ditempa membentuk lempengan 

Uji Kompetensi 
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Uji Kompetensi 

9. Seorang siswa mencoba menjelaskan ikatan logam dengan analogi. Ia 
mengisi suatu baskom dengan bola tenis hingga penuh lalu diisi air. 
Manakah yang merupakan analogi untuk atom logam? 

a. Baskom 

b. Bola tenis 

c. Air 

d. Sela diantara bola tenis 

e. Tidak ada pilihan yang tepat 

 

10. Diketahui skala keelektronegatifan unsur H = 2,1; O = 3,5; C = 2,5; N = 3,0; 
dan Cl = 3,0. Molekul berikut yang paling polar adalah …. 

a. NH3 

b. H2O 

c. CH4 

d. HCl 

e. H2 
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