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ABSTRAK 

Yulfani Irawan Adha(2022) : Desain dan Uji Coba E-LKPD berbasis 

Pendekatan SETS (science, environment, 

technology and society) Pada Materi Kimia 

Struktur Atom 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya media pembelajaran atau bahan ajar 

dalam membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendisain sebuah media pembelajaran berupa E-LKPD berbasis 

Pendekatan SETS ((science, environment, technology and society) serta untuk 

mengukur tingkat kevalidan dan kepraktisan dari suatu  media pembelajaran E-

LKPD ini. Selain itu uji coba kepada peserta didik juga dilakukan untuk mengetahui 

respon peserta didik terhadap media pembelajaran berupa E-LKPD berbasis 

Pendekatan SETS (science, environment, technology and society). Pada materi 

Struktur Atom Penelitian ini menggunakan metode Research and development 

(R&D) dengan suatu  model pengembangan ADDIE yang meliputi 5 tahapan yaitu 

(1) tahapan analisis, (2) tahapan desain, (3) tahapan pengembangan, (4) tahapan 

implementasi, (5) tahapan evaluasi. Uji lapangan awal dilakukan di SMAN 2 

Tambang terhadap siswa kelas X MIPA yang sudah mempelajari materi struktur 

atom dikelas X. Hasil validasi ahli media dan ahli materi memperoleh nilai sebesar 

87% dengan kriteria sangat valid. Uji praktikalitas guru diperoleh nilai sebesar 89% 

dengan kriteria sangat praktis, dan uji respon siswa memperoleh hasil sebesar 89% 

dengan kriteria sangat praktis. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, E-LKPD, Pendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology, And Society)  , Struktur Atom.
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ABSTRACT 

Yulfani Irawan Adha, (2022): Designing and Testing SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society) 

Approach-Based Student Electronic 

Workbook on Atomic Structure Chemistry 

Lesson 

This research was instigated by the lack of learning media or teaching materials to 

assist teachers in explaining learning materials.  This research aimed at designing a 

learning medium in the form of SETS (Science, Environment, Technology, and 

Society) approach-based student electronic workbook and measuring validity and 

practicality levels of a learning medium student electronic workbook.  Besides, test 

to students was conducted to finding out student response to a learning medium in 

the form of SETS approach-based student electronic workbook on Atomic Structure 

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

ADDIE model consisting of 5 steps— (1) analyze, (2) design, (3) development, (4) 

implementation, and (5) evaluation.  Preliminary field testing was conducted to the 

tenth-grade students of MIPA learning Atomic Structure lesson at the tenth grade 

at State Senior High School 2 Tambang.  The validation result by media and 

material experts showed the score 87% with very valid criterion.  The score of 

teacher practicality test was 89% with very practical criterion, and the result of 

student response test was 89% with very practical criterion. 

Keywords: Learning Media, Student Electronic Workbook, SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society) Approach, Atomic 

Structure 
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 ملّخص

)العلوم والبيئة والتكنولوجيا  SETS(: تصميم أوراق عمل التالميذ اإللكرتونية املؤسسة على مدخل ٢٠٢٢يولفاين إراوان، )

 واجملتمع( يف مادة الكيمياء الرتكيب الذري وجتربتها

  هذا البحث خلفيته قلة الوسائل التعليمية أو املواد التعليمية ملساعدة املدرس لشرح املواد الدراسية. ويهدف إىل تصميم وسيلة التعليم 

)العلوم والبيئة والتكنولوجيا واجملتمع(، ومعيار مستوى الصالحية    SETSلنوع أوراق عمل التالميذ اإللكرتونية املؤسسة على مدخل  

  SETSا. وفضال عن ذلك، متت التجربة للتالميذ ملعرفة استجاابهتم ألوراق عمل التالميذ اإللكرتونية املؤسسة على مدخل  والعملية ل 

)العلوم والبيئة والتكنولوجيا واجملتمع( يف مادة الكيمياء الرتكيب الذري. وهذا البحث يستخدم طريقة البحث التطويري بنموذج تطوير 

ADDIE    ( تقييم. ومت القيام ابلتجربة األوىل  ٥( تنفيذ )٤( تطوير )٣( تصميم )٢( حتليل )١مراحل وهي: )  ٥الذي حيتوي على

اتمبانج لتالميذ الفصل العاشر لقسم العلوم الطبيعية والرايضيات الذين تعلموا مادة الرتكيب الذري يف    ٢يف املدرسة الثانوية احلكومية  

٪ مبعايري صاحلة للغاية، ونتيجة اختبار ٧٦ري وسائل التعليم وخبري املواد التعليمية مبدى  الفصل العاشر. ونتيجة الصالحية من قبل خب

 ٪ مبعايري عملية للغاية. ٨٩٨٪ مبعايري عملية للغاية. ونتيجة استجاابت التالميذ مبدى ٩٨العملية من قبل املدرس مبدى 

األساسية مدخل  :  الكلمات  اإللكرتونية،  التالميذ  عمل  والبيئة   SETSأوراق  واجملتمع(،   )العلوم    والتكنولوجيا 

 . الرتكيب الذري
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Hal 

ini dikarenakan melalui pendidikan warga negara akan siap dalam 

menghadapi setiap perubahan dan perkembangan zaman yang semakin 

pesat. Kemampuan penyesuaian diri ini dapat menjamin kelangsungan 

hidup bangsa dengan memiliki masyarakat yang terdidik dan masyarakat 

berfikiran cerdas dan pada akhirnya akan bermuara kepada terbangunnya 

paradigma Pendidikan yang mencakup peningkatan sarana dan prasarana, 

perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, proses belajar mengajar 

dan lainnya (Damayanti et al. 2014). 

Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini memberikan 

tantangan kepada dunia Pendidikan yang dapat memberikan pelatihan 

kepada setiap pendidik yang mampu menjawab dengan berbagai tantangan 

yang akan dihadapi, hal ini tentunya dengan menerapkan sebuah teknologi 

pada kegiatan pembelajaran (Yulianti et al, 2019).  

Suatu proses yang memiliki nilai tambah pada produk yang 

dihasilkan merupakan suatu teknologi yang dapat mengubah kehidupan 

sehari-hari. Pada saat ini masih terdapat orang yang gagap dalam teknologi 

tentunya akan menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh informasi 

tentunya juga akan ketinggalan berbagai kesempatan.  Pada sistem  di dunia



 

 

 

 

 

pendidikan teknologi dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran 

dimana dengan adanya teknologi ini dapat meningkatkan semangat siswa, 

dan mengajarkan siswa untuk belajar secara mandiri (Surahman, 2019). 

Media pembelajaran sendiri dapat digunakan sebagai memperjelas 

dalam menyampaikan materi pembelajaran, dapat digunakan untuk 

mengurangi dalam keterbatasan daya indra, ruang dan waktu, selain itu juga 

padat meningkatkan minat siswa dalam belajar dan dapat membantu 

pendidik dalam mengembangkan bahan ajar (Muthoharoh et al, 2017). 

Salah satu materi pembelajaran yang membutuhkan media pada 

proses belajar mengajar adalah materi kimia. Kimia adalah cabang ilmu 

pengetahuan alam yang terdiri dari konsep, materi dalam pembelajarannya 

bersifat abstrak (Halalutu et al, 2019), seperti  struktur atom, ikatan kimia, 

yang kemudian diikuti dengan pemahaman perhitungan matematika seperti 

konsep mol, laju reaksi, derajat keasaman, termokimia, dan gabungan 

konsep abstrak dengan perhitungan matematika seperti teori mekanika 

kuantum dan Schrodinger (Kurniawati, 2017). Karateristik pembelajaran 

kimia tersebut, seringkali menyebabkan mata pelajaran kimia yang 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

guru mata pelajaran kimia pada tanggal 25 Mei 2021 di sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tambang diperoleh hasil bahwa proses pembelajaran mata 

pelajaran kimia masih menggunakan metode ceramah dan biasanya dibantu 

dengan menggunakan media power point, video pembelajaran dari youtube, 
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dan guru juga memberikan tugas melalui whattsapp group dan google 

classroom. Guru kimia SMA Negeri 2 Tambang juga mengatakan bahwa 

sebagian besar siswa belajar dengan pola menghafal, siswa menghafal 

konsep tetapi ketika diminta untuk menghubungkan konsep pembelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari siswa tidak dapat melakukannya, selain itu 

siswa juga jarang melakukan proses belajar secara mandiri diluar jam 

pelajaran untuk menambah pemahamannya. 

Pada proses pembelajaran dapat efektif maka seorang guru atau 

dosen dituntut untuk mampu menerapkan berbagai macam pendekatan yang 

tepat, sebab pendekatan dalam pembelajaran diperlukan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik dalam rangka memperoleh pengalaman 

belajar yang optimal, salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah pendekatan pembelajaran, pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang tepat merupakan manifestasi dari kreativitas seorang 

guru agar siswa tidak jenuh didalam proses belajar mengajar (Turdjai,. 

2016). Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan desain dan uji coba media 

pembelajaran berupa E-LKPD menggunakan pendekatan untuk menunjang 

proses pembelajaran kimia dan dapat menambah minat belajar siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Materi struktur atom membutuhkan pendekatan pembelajaran yang 

integratif agar konsep dapat diterima dengan baik oleh siswa dan siswa 

mampu menghubungkan konsep struktur atom tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga kegiatan belajar mencapai tujuan pembelajaran, serta 
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siswa dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat digunakan 

secara berulang dan membuat siswa mampu belajar secara mandiri. 

Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan SETS merupakan 

suatu model pembelajaran yang terdiri dari empat elemen, yaitu science 

(ilmu pengetahuan), environment (lingkungan), technology (teknologi), dan 

society (masyarakat). Titik berat pembelajaran sains berwawasan SETS 

adalah mengaitkan antara konsep sains yang dipelajari dengan keberadaan 

serta implikasi konsep tersebut pada lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

(Yuniastuti 2015). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merasa perlu adanya 

penelitian mengenai desain dan uji coba media pembelajaran, karena jika 

siswa mempunyai bahan ajar yang dilengkapi dengan pendekatan 

pembelajaran maka akan menunjang peningkatan kualitas pembelajaran 

selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Desain Dan Uji Coba E-LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (science, environment, technology, and society) Pada 

Materi Struktur Atom”. 

B. Penegasan Istilah 

a. Media Pembelajaran merupakan alat bantu untuk menyalurkan informasi 

- informasi sebagai perantara yang dapat membuat siswa berfikir, 

memiliki perasaan, dan kemampuan siswa pada saat proses pembelajaran 

yang dapat mendorongnya untuk menciptakan proses pembelajaran pada 

dirinya (Rahma, 2019 ). 
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b. E-LKPD merupakan e-learning yang berupa media pembelajaran LKPD 

yang berbasis elektronik atau internet untuk mendukung kegiatan belajar 

peserta didik (Arum Farkhati, 2019). 

c. Pendekatan SETS (science, environment, technology, and society) 

merupakan pendekatan pembelajaran dengan cara mengaitkan hal yang 

dipelajari dengan aspek sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat 

yang sesuai secara timbal balik sebagai satu bentuk keterkaitan 

terintegratif. Jadi dalam pembelajaran berpendekatan SETS, siswa diajak 

untuk mengaitkan antara unsur sains dalam pembelajaran yang sedang 

diikuti dengan unsur lingkungan, teknologi dan masyarakat (Riwu, 

Budiyasa, and Rai, 2018). 

1. Sains (science) adalah bidang pengetahuan yang membahas 

informasi ilmiah (nyata), lalu diterapkan dalam kehidupan nyata. 

2. Lingkungan (environment) adalah segala sesuatu yang berada 

disekitar lalu diterapkan dalam kehidupan nyata. 

3. Teknologi (technology) adalah kemampuan atau kepandaian dalam 

memakai teknologi. 

4. Masyarakat (society) adalah sekumpulan individu yang hidup 

Bersama  dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan. 

d. Struktur Atom adalah suatu atom tersusun atas inti atom yang dikelilingi 

oleh elektron yang bermuatan negatif. Adapun inti atom terdiri atas 

proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. 

Dengan demikian, suatu atom dikatakan bermuatan netral, yang berarti 
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jumlah proton pada inti atom sama dengan jumlah elektron yang 

mengelilingi inti. Pada saat antar atom saling bereaksi, ternyata hanya 

bagian luar dari atom (elektron) yang bereaksi (Utami et al. 2009). 

C. Permasalahan 

a. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat 

melakukan identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Belum adanya pembelajaran menggunakan E-LKPD selama 

pandemi COVID-19 di SMAN 2 Tambang. 

2. Siswa yang menganggap pembelajaran kimia sulit untuk dipahami 

karena bersifat abstrak dan terdapat perhitungan. 

3. Kurangnya media pada proses pembelajaran seperti E-LKPD yang 

dapat digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri. 

4. Ketidakstabilan jaringan sehingga menyebabkan sebagian siswa 

tidak bergabung kedalam kelas daring. 

b. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas didapat 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Produk yang dikembangkan hanya menyajikan E-LKPD dengan 

materi pokok tentang Struktur Atom dengan menggunakan 

pendekatan SETS (science, environment, technology, and society) 

2. Pada penelitian ini menggunakan model prosedural penelitian dan 

pengembangan ADDIE dengan 5 tahapan (Nalarita & Listiawan, 
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2018). Namun penelitian ini hanya sampai pada tahapan 

Development. 

c. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kevalidan dari produk berupa E-LKPD 

berbasispendekatan SETS (science, environment, technology, and 

society)  pada materi kimia Struktur Atom? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan dari produk berupa E-LKPD 

berbasis pendekatan SETS (science, environment, technology, and 

society)  pada materi kimia Struktur Atom? 

3. Bagaimana tingkat respon siswa terhadap E-LKPD setelah 

dilakukan uji coba? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan agar tercapainya 

hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui kualitas validitas dari produk berupa bahan ajar E-

LKPD yang berbasis pendekatan SETS (science, environment, 

technology, and society) pada materi Struktur Atom. 

2. Mengetahui kualitas kepraktikalitas dari produk berupa bahan ajar 

E-LKPD yang berbasis pendekatan SETS (science, environment, 

technology, and society) pada materi Struktur Atom. 
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3. Mengetahui respon siswa terhadap E-LKPD yang berbasis 

pendekatan SETS (science, environment, technology, and society) 

pada materi Struktur Atom. 

b. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pendidik, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam bahan 

ajar pada pembelajaran dikelas khususnya pada materi pembelajaran 

Struktur Atom. 

2. Bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam 

memahami materi kimia Struktur Atom. 

3. Bagi sekolah, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 

meningkatnya kualitas siswa disekolah yang berdampak pada  

meningkatnya kualitas sekolah. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan informasi – informasi 

tentang pembuatan media pembelajaran dan terhadap hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya yang lebih luas. 

E. Spesifikasi Produk 

Penelitian ini menghasilkan produk yang memiliki spesifikasi 

yaitu: 

1. Bahan ajar E-LKPD bermuatan pendekatan SETS (science, 

environment, technology, and society) pada materi Struktur Atom yang 

telah memenuhi uji kevalidan dan kepraktisan.   
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2. E-LKPD yang berisi pendekatan berbasis SETS  (science, environment, 

technology, and society). 

3. E-LKPD yang dihasilkan berisi materi kimia Struktur Atom untuk 

peserta didik kelas X. 

4. E-LKPD yang dikembangkan menggunakan pendekatan berbasis SETS 

(science, environment, technology, and society) diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan motivasi belajar dalam memahami materi 

Struktur Atom, demi tercapainya kompetensi dan hasil belajar peserta 

didik yang memuaskan.. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media  

“Media” merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin 

salah satu bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti 

perantara atau pengantar. Media merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim yang dapat 

diterima sehingga merangsang pikiran, perasaan penerima, dari 

perhatian penerima terhadap informasi yang disampaikan. Begitu pula 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dimana media menjadi 

alat untuk penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Menurut 

para ahli media juga dapat diartikan sebagai berikut : 

1) Menurut Gagne (1970) mengatakan bahwa media merupakan 

suatu komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat 

membuatnya termotivasi untuk belajar. 

2) Menurut Briggs (1970) mengatakan bahwa media merupakan 

suatu hal perantara seperti alat yang dapat digunakan sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pembelajaran 

sehingga mendorong siswa untuk belajar (Sapriyah, 2019 : 470) 
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b. Jenis dan Kriteria Dalam Memilih Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yaitu : 

1) Media grafis 

Media ini merupakan suatu media yang penyajiannya secara 

dua dimensi, dimana media ini mempunyai ukuran panjang, lebar, 

seperti foto, poster, dan peta dasar. 

2) Media tiga dimensi  

Media ini merupakan suatu media yang penyajiannya secara 

tiga dimensi atau visual yang memiliki ukuran panjang, lebar, 

tebal, dan tinggi. Biasanya media ini berbentuk media asli 

maupun tiruan seperti contohnya boneka. 

3) Media proyeksi 

Media proyeksi memiliki bentukan seperti film maupun slide.  

4) Media digunakan untuk lingkungan  

Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan 

kriteria – kriteria seperti berikut :   

1) Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan 

bahwa adanya ketepatan dalam pemilihan tujuan – tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan dan disusun kemudian 

dirancang sesuai dengan media yang diinginkan, media sendiri 

harus dapat menarik minat para pembaca ( Ramli, 2012). 

2) Adanya dukungan terhadap bahan materi pembelajaran 

maksudnya isi bahan pelajaran bersifat fakta, prinsip, konsep, dan 



12 

 

12 
 
1 

generalisasi yang membutuhkan media agar mudah untuk 

dipahami oleh siswa. 

3) Suatu media yang sudah dirancang pemilihan untuk 

pengaksesannya mudah diperoleh, artinya media yang digunakan 

mudah untuk diperoleh atau diakses. 

4) Pada saat pengoperasiannya maka media yang sudah dirancang 

tadi tidak memberatkan guru atau peserta didik pada saat proses 

pembelajaran, artinya media tersebut mudah untuk dioperasikan 

dengan ketentuan penggunaan media tersebut. 

5) Dalam penggunaannya media yang sudah layak untuk digunakan 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (Ramli, 2012). 

c. Kegunaan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran juga memiliki kegunaan diantaranya yaitu: 

1) Media pembelajaran mampu menyampaikan informasi dengan 

baik dan jelas. 

2) Mampu mengatasi keterbatasan data, daya indra dan waktu 

seperti : 

a. Apabila objek yang memiliki ukurannya lebih besar maka 

dapat di ilustrasikan dengan gambar. 

b. Apabila objek yang ukurannya kecil dapat dilihat dengan 

menggunakan proyektor. 

c. Apabila suatu objek memiliki gerakan yang lambat maka 

dapat dipercepat begitu pula sebaliknya. 
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d. Peristiwa masa lalu dapat dikenang dalam bentuk foto, video 

dan media lainnya (Ramli, 2012). 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran secara umum yaitu : 

1) Mampu memperjelas penyampaian informasi kepada siswa.  

2) Mampu mendorong semangat siswa. 

3) Mampu mengajak siswa untuk belajar mandiri. 

4) Mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar kepada 

siswa. 

5) Mampu mengatasi ruang, waktu dan tenaga. 

Levie dan Lentz mengemukakan bahwa ada 4 fungsi media 

dalam proses pembelajaran yaitu: 

1) Fungsi Atensi, fungsi ini merupakan suatu fungsi visual ini yang 

digunakan untuk menarik dan mengarahkan perhatian dari siswa 

dalam berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang disajikan. 

2) Fungsi Afektif, fungsi afektif merupakan suatu fungsi yang hanya 

bisa dilihat dari suatu kenyamanan siswa pada saat 

memperhatikan pembelajaran yang disajikan. 

3) Fungsi Kognitif, suatu fungsi yang dapat membantu siswa untuk 

memahami dan mengingat informasi penting mengenai materi 

pembelajaran yang disampaikan. 



14 

 

14 
 
1 

4) Fungsi Kompensatoris, suatu fungsi yang dapat membantu siswa 

lemah seperti kurangnya dalam memahami pelajaran sehingga 

diperlukannya bantuan (Hasan et al, 2021). 

Selain fungsi dan kegunaan media pembelajaran juga memiliki 

dampak yang positif yaitu : 

1) Cara penyampaian pembelajaran dari media menjadi baku. 

2) Pembelajaran dengan media bisa lebih menarik. 

3) Menggunakan media pembelajaran menjadi interaktif. 

4) Penggunaan media dalam pembelajaran dapat menyingkat waktu. 

5) Kualitas belajar dapat ditingkatkan. 

6) Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik 

Dalam proses pembelajaran, tidak akan terlepas dari komponen 

interaksi yang ada di dalamnya. Salah satu komponen proses tersebut yaitu 

bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu perangkat pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran di sekolah. bahan ajar 

yang digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya berupa modul, 

handout, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), buku, dan foto/gambar. 

Bahan ajar tersebut perlu dikembangkan oleh guru agar dapat menciptakan 

suasana yang tidak membosankan dalam belajar. 

a. Pengertian E-LKPD  

LKPD erat kaitannya dengan e-learning karna memang 

pengembanan dari e-learning itu sendiri. e-learning adalah media 

pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung 
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belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun 

komputer. e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk 

mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan. E-LKPD merupakan bagian dari e-learning yang 

berupa media pembelajaran LKPD yang berbasis elektronik atau internet 

untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik. Perbedaan 

Pembelajaran diskusi dengan e-learning yaitu pada pembelajaran diskusi 

guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk 

menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam 

e-learning fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri pada waktu 

tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana 

pembelajaran e-learning akan memaksa pelajar memainkan peranan 

yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan 

dan mencari materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri (Arum Farkhati, 

2019). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan merancang 

sebuah lembar kerja peserta didik (LKPD). LKPD merupakan kumpulan 

dari lembaran yang berisi materi berdasarkan kompetensi dasar (KD), 

ringkasan, dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Dalam LKPD 

juga disajikan informasi mengenai interaksi dari guru kepada siswa agar 

siswa dapat mengerjakan sendiri suatu aktifitas belajar, melalui praktek 

atau penerapan hasil-hasil belajar untuk mencapai tujuan intruksional 

(perintah). LKPD dapat berfungsi sebagai penuntun siswa untuk 
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menemukan konsep yang dipelajari, sehinggga pembelajaran bersifat 

konstruktivis. Penggunaan LKPD dalam kegiatan pembelajaran akan 

dapat mengaktifkan siswa, memungkinkan siswa dapat belajar sendiri 

menurut kemampuan dan minatnya, merangsang kegiatan belajar serta 

memberikan variasi terhadap kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

tidak mudah bosan (Miftakhul, Aprilda, and Kusmana, 2021). 

b. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD merupakan bahan ajar yang dapat digunakan sebagai 

pedoman belajar yang menuntut peserta didik untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. Selain sebagai pedoman, LKPD yang dibuat 

tentulah memiliki fungsi tertentu. Mengemukakan lembar kerja siswa 

berfungsi sebagai panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 

maupun semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan percobaan 

atau demonstrasi. Tujuan penyusunan LKPD  antara lain sebagai berikut:  

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk memahami 

materi yang diberikan. 

2) Menyajikan tugas-tugas guna penguasaan siswa terhadap materi 

yang diberikan. 

3) Melatih kemandirian belajar. 

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa LKPD 

memiliki fungsi dan tujuan utama yaitu sebagai media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran dalam 

rangka menyampaikan tujuan pembelajaran dikelas. Dengan adanya 
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LKPD ini, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan serta dapat lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran 

dengan bantuan lembaran-lembaran tugas yang ada pada LKPD. 

c. Manfaat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

LKPD juga memiliki manfaat antara lain sebagai berikut,  

1) Memberikan pengalaman konkrit pada siswa. 

2) Membantu dalam variasi belajar di kelas. 

3) Membangkitkan minat siswa. 

4) Meningkatkan potensi belajar mengajar. 

5) Memanfaatkan waktu secara efektif.  

Peran LKPD dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting 

karena bantuan LKPD, siswa menjadi lebih mudah dalam memahami 

materi yang disampaikan. Berdasarkan paparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa adanya LKPD dapat memberikan manfaat baik untuk 

guru ataupun siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu manfaat yang 

utama adalah mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran serta memberi kemudahan bagi siswa untuk memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

d. Unsur- unsur Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Sebuah LKPD harus disusun harus memenuhi unsur-unsur 

penyusunan LKPD. LKPD setidaknya memuat delapan unsur, yaitu, 

judul, kompetensi dasar, waktu penyelesaian, peralatan dan bahan yang 
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diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, 

tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. 

e. Syarat-syarat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Penyusunan LKPD yang baik terdapat syarat-syarat yang harus 

terpenuhi agar LKPD layak dikatakan baik. Syarat LKPD antara lain:  

1) Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat 

universal dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang lamban atau 

pandai. LKPD lebih menekankan pada proses untuk menemukan 

konsep, dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus melalui 

berbagai media dan kegiatan siswa. LKPD lebih mengutamakan pada 

pengembangan kemampuan, komunikasi sosial, emosional, moral, 

dan estetika.  

2) Syarat kontruksi berhubungan dengan penguasaan bahasa, susunan 

kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan dalam LKPD. 

3) Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam 

LKPD.  

Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa syarat-syarat penyusunan 

LKPD terdiri dari 3 syarat utama yaitu : 

1) Syarat didaktik, syarat yang berkaitan dengan penggunaan secara 

universal dan mengutamakan penemuan konsep. 

2) Syarat kontruksi, syarat yang berhubungan dengan tata aturan 

penulisan dalam bahasa Indonesia seperti susunan kalimat, kosakata, 

dan sebagainya. 
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3) Syarat teknis, syarat yang berhubungan dengan tampilan LKPD dan 

daya kreativitas, seperti penempatan gambar, pemilihan jenis huruf, 

dan sebagainya. 

f. Langkah-langkah Membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  

Langkah-langkah membuat LKPD antara lain :  

1) Melakukan analisis kurikulum. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKPD. 

3) Menentukan judul LKPD. 

4) Penulisan LKPD (Pawestri and Zulfiati, 2020). 

3. Pendekatakan SETS  (science, environment, technology, and society)   

Akronim SETS, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan 

memiliki kepanjangan Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat. 

pendekatan SETS memiliki kepanjangan sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. Secara mendasar, dapat dikatakan bahwa setelah menggunakan 

pendekatan ini siswa akan memiliki kemampuan memandang suatu cara 

terintegrasi dengan memperhatikan keempat unsur salingtemas, sehingga 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan 

yang dimiliki. Urutan ringkasan pendekatan ini membawa pesan bahwa 

untuk menggunakan Sains (S-pertama), ke bentuk teknologi (T) dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat (S-kedua) diperlukan pemikiran tentang 

berbagai implikasinya pada lingkungan (E) secara fisik maupun mental. 

Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan arah pendekatan SETS yang 

relatif memiliki kepedulian terhadap lingkungan kehidupan atau sistem 
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kehidupan (manusia). Hal ini berarti bahwa pemahaman kita mengenai 

lingkungan, haruslah menyeluruh dan memahami adanya hubungan antara 

konsep sains dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan, menjadi bagian penting dalam 

pengembangan pembelajaran di era seperti sekarang ini. Tujuan dari 

pendekatan SETS diantaranya yaitu sebagai berikut (Komariah, Azmi, & 

Gloria, 2015). 

a. Lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan 

bukan pengajaran. 

b. Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi.  

c. Memperhatikan siswa sebagai makhluk hidup yang memiliki keinginan 

dan tujuan. 

d. Mengambil bagian terbesar pada pengalaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

e. Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu 

terhadap alam dan segala hal. 

f. Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik. 

g. Menekankan pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai 

pembelajaran.  

h. Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan 

dengan guru dan sesama pelajar secara bersama (cooperative). 

i. Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya. 

j. Mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik. 
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k. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun 

pengetahuan baru dan pemahaman serta pengalaman yang sebenarnya 

berlandaskan pada pengetahuan yang telah dimilikinya (metode 

konstruktivisme). 

Pendekatan SETS (science, environment, technology, and society). 

Pada hakekatnya pendekatan SETS merupakan pembelajaran bersifat 

terpadu yang melibatkan keempat unsur science, environment, technology, 

and society. Pendekatan SETS merupakan pendekatan pembelajaran dengan 

cara mengaitkan hal yang dipelajari dengan aspek sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat yang sesuai secara timbal balik sebagai satu 

bentuk keterkaitan terintegratif. Jadi dalam pembelajaran berpendekatan 

SETS, siswa diajak untuk mengaitkan antara unsur sains dalam 

pembelajaran yang sedang diikuti dengan unsur lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. Dalam model pendekatan SETS ini siswa dituntut mengerti 

terhadap materi yang dijelaskan di kelas. Hal tersebut tentunya akan 

berdampak positif bagi hasil belajar siswa di kelas dan kemudian 

harapannya hasil belajar siswa akan meningkat. Keunggulan pendekatan 

SETS:  

a. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan 

dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

b. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan keinginan peserta didik. 

c. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil 

belajar akan bertahan lebih lama. 
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d. Pendekatan SETS menumbuh kembangkan keterampilan berpikir peserta 

didik. 

e. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan peserta didik. 

f. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti 

kerjasama, toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan terhadap 

orang lain. 

Selain kelebihan dari pendekatan SETS, adapun kelemahan dari 

pendekatan SETS sebagai berikut. 

a. Aspek guru; Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, 

keterampilan metodologis yang handal. 

b. Aspek peserta didik; bila peserta didik tidak aktif, penerapan pendekatan 

SETS tidak efektif. 

c. Aspek kurikulum; kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian 

ketuntasan pemahaman pada peserta didik (bukan pada pencapaian target 

penyampaian materi). Guru diberi kewenangan untuk mengembangkan 

materi metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. 

d. Suasana pembelajaran, pembelajaran dengan 165 pendekatan SETS 

berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian. 

Pendekatan SETS peserta didik mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari dan menghasilkan bentuk teknologi yang sederhana serta 

memperhatikan dampak negatif dan positif. Dengan diterapkan pendekatan 

SETS ( science, environment, technology, and society) diharapkan mampu 
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meningkatkan hasil belajar siswa dikelas yang tentunya akan berdampak 

positif pada nilai mata pelajaran (Riwu, Budiyasa, and Rai, 2018). 

Secara operasional national science teacher association menyusun 

tahapan pembelajaran sains dengan pendekatan SETS sebagai berikut:. 

1. Tahap invitasi  

Pada tahap ini guru memberikan isu / masalah aktual yang sedang 

berkembang di masyarakat sekitar yang dapat dipahami peserta didik dan 

dapat merangsang siswa untuk mengatasinya. Guru juga bisa menggali 

pendapat dari siswa yang ada kaitannya dengan materi yang akan 

dibahas. 

2. Tahap eksplorasi 

Siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha memahami atau 

mempelajari masalah yang diberikan. 

3. Tahap solusi 

Siswa menganalisis dan mendiskusikan cara pemecahan masalah. 

4. Tahap aplikasi  

Siswa diberi kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah 

diperoleh. Dalam hal ini siswa mengadakan aksi nyata dalam mengatasi 

masalah yang muncul dalam tahap invitasi. 

5. Tahap pemantapan konsep 

Guru memberikan umpan balik / penguatan terhadap konsep yang 

diperoleh siswa. Dengan demikian pendekatan SETS dapat membantu 

siswa dalam mengetahui sains, teknologi yang digunakannya serta 
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perkembangan sains dan teknologi dapat berpengaruh terhadap 

lingkungan dan masyarakat  (Nur khasanah, 2013). 

4. Struktur Atom 

a. Model dan Teori Atom 

Perkembangan Pemahaman Mengenai Struktur Atom Setiap 

materi di alam semesta ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat 

kecil yang oleh para ahli dikenal dengan nama atom. Sejak dahulu kala 

pertama manusia berpikir tentang zat penyusun setiap materi, kemudian 

dirumuskannya teori atom dan sampai sekarang di zaman yang serba 

canggih ini, keberadaan atom sudah diterima semua orang, tetapi 

bagaimana bentuk sebenarnya atom tersebut serta penyusunnya belum 

diketahui secara pasti. Para ahli hanya menerka-nerka berdasarkan 

pengamatan di laboratorium terhadap gejala yang ditimbulkan jika 

suatu materi diberi perlakuan tertentu. Dari pengamatan gejala-gejala 

tersebut para ahli kemudian membuat teori tentang atom dan 

memperkirakan bentuk atom tersebut yang dikenal dengan sebutan 

model atom. Model-model atom yang diusulkan oleh para ahli 

mengalami perkembangan sampai sekarang dan akan terus berkembang 

seiring dengan semakin canggihnya instrumen laboratorium yang 

ditopang oleh kemajuan iptek yang luar biasa  (Utami et al, 2009). 

1) Teori Atom Dalton 

Pada tahun 1803-1808, John Dalton merumuskan teori atom 

yang pertama yang dikenal dengan teori atom Dalton. Dalam 

teorinya, Dalton membuat beberapa hipotesis sebagai berikut:  
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a) Materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom 

tidak dapat dibagi dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 

b) Atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala 

hal (ukuran, bentuk, dan massa) tetapi berbeda sifat-sifatnya 

dari atom unsur lain. 

c) Reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, dan 

penyusunan kembali atom-atom. 

d) Atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain 

membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan 

sederhana. 

2) Teori Atom Thomson  

Pada tahun 1898, Thomson merumuskan teori yang disebut 

Teori Atom Thomson: Atom merupakan sebuah bola kecil yang 

bermuatan positif dan dipermukaannya tersebar elektron yang 

bermuatan negatif. Model atom Thomson juga dikenal dengan 

model “roti kismis” roti diumpamakan sebagai atom bermuatan 

positif dan kismis sebagai elektron yang bermuatan negatif. 

3) Teori Atom Rutherford  

Rutherford (1910) merumuskan teori atom yang disebut 

dengan model atom Rutherford. Atom terdiri dari inti yang 

bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar 

inti terdapat elektron yang bermuatan negatif mengelilinginya 

dalam ruang hampir. 
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4) Teori Atom Bohr 

Bohr merumuskan teori (model) atom yang disebut dengan 

teori atom Bohr, yakni sebagai berikut: 

a) Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. 

b) Elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. 

c) Elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan 

energi, karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. 

d) Jika elektron pindah lintasan, maka terjadi perubahan energi 

sebesar ∆E = E2 – E1. E1 dan E2 adalah energi lintasan pada 

tingkat rendah dan tinggi. 

5) Teori Atom Mekanika Gelombang  

Secara teori de Broglie berhipotesis bahwa setiap partikel 

yang bergerak akan membentuk gelombang dan demikian juga 

elektron disekitar inti. Sesuai dengan prinsip ketidakpastian 

Heisenberg, kita tidak dapat mengetahui lintasan elektron dengan 

pasti, yang dapat diramalkan hanya orbital, yaitu daerah 

kebolehjadian menemukannya di sekitar inti atom (Syukri., 1999). 

b. Partikel Dasar Penyusun Atom  

Atom sangat kecil sekali sehingga tidak bisa diamati meskipun 

dengan menggunakan mikroskop. Akan tetapi kita bisa mempelajari 

sifat-sifat atom melalui gejala yang timbul bila diberi medan magnet, 

medan listrik, atau cahaya. Dari gejala tersebut telah dibuktikan bahwa 

atom mengandung elektron, proton, dan neutron yang disebut partikel 
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dasar pembentuk atom (Syukri, 1999). Partikel dasar penyusun atom 

dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Partikel Dasar Penyusun Atom 

Partikel Massa(g) Muatan 

Coloumb Muatan unit 

Elektron 9.10938 x 10-28 -1.6022 x 10-19 1- 

Proton 1.67262 x 10-24 +1.6022 x 10-19 1+ 

Neutron 1.67493 x 10-28 0 Tidak ada 

(Chang & Overby, 2011) 

1) Elektron 

Pada tahun 1875, Crookes membuat tabung kaca yang kedua 

ujungnya dilengkapi dengan sekeping logam elektroda. Setelah 

udara dalam tabung divakumkan dan kedua elektroda dihubungkan 

dengan arus searah bertegangan tinggi, ternyata timbul sinar pada 

kutub negatif (katoda) yang bergerak menuju kutub positif (anoda). 

Sehingga sinar ini disebut sinar katoda dan alatnya disebut tabung 

sinar katoda. Sinar katoda dapat memutarkan baling-baling yang 

dipasang pada jalannya berkas sinar katoda, hal ini menunjukkan 

sinar katoda bersifat seperti partikel (memiliki massa). Sinar katoda 

bermuatan negatif ditunjukan dari pembelokan sinar katoda yang 

mendekati kutub positif dari medan magnet dan medan listrik 

(Sunarya, 2010).  

Sifat sinar katoda tidak bergantung pada bahan katoda yang 

digunakan. Hal ini dibuktikan oleh Thomson dengan mengganti 

katoda percobaan Crookes dengan logam lain, dan ternyata hasilnya 
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sama. Akhirnya, ia berkesimpulan bahwa sinar katoda adalah 

partikel negatif yang terdapat pada semua atom. partikel ini diberi 

nama elektron. 

2) Proton 

Golstein pada tahun 1886 membuat alat yang mirip dengan 

tabung crookes. Katoda dibuat berlubang dan diletakkan sedikit ke 

dalam. Tabung diisi gas Hidrogen bertekanan rendah. Setelah 

dialirkan listrik menghasilkan dua macam sinar. Pertama, sinar 

katoda (elektron) yang bergerak dari katoda ke anoda. Kedua sinar 

yang bergerak ke katoda dan sebagian masuk ke dalam lobang 

(saluran) sehingga disebut juga sinar saluran. Hasil penyelidikan 

terhadap sinar saluran adalah sebagai berikut: 

a) Diuji dengan medan magnet atau listrik ternyata sinar ini 

bermuatan positif, maka disebut juga sinar positif. 

b) Jika tabung diisi gas lain, seperti helium, oksigen, dan nitrogen 

menghasilkan sinar positif yang berbeda. Berarti sinar yang 

dihasilkan bergantung pada jenis gas dalam tabung. 

c) Nilai e/m sinar ini berbeda antara satu dengan lain. Hal ini 

berarti sinar positif memiliki masa dan muatan tertentu. Massa 

sinar positif jauh lebih besar dari pada elektron. 

d) Sinar positif yang paling ringan berasal dari gas hidrogen dan 

bermuatan sebesar muatan elektron, tetapi tandanya 
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berlawanan. Sinar positif ini kemudian dikenal dengan nama 

proton. Massa proton = 1,67 x 10-24 g (1.836 x massa elektron). 

3) Neutron 

Disamping elektron dan proton, atom juga mengandung partikel lain 

yang disebut neutron. Neutron memiliki massa 1,6750 x 10-24 g dan 

tidak bermuatan (netral). Awalnya Rutherford berhipotesis bahwa 

dalam inti atom terdapat neutron, dan kemudian dibuktikan oleh 

Chadwick pada tahun 1932 (Syukri, 1999). 

c. Lambang Atom  

Sejak neutron ditemukan oleh Chadwick, diyakini bahwa atom 

terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron, sedangkan di 

sekitarnya terdapat elektron yang berputar mengelilinginya. Yang 

membedakan antara atom satu dengan yang lainnya adalah jumlah 

partikel tersebut, dan bukan jenisnya. Kecuali atom hidrogen, atom unsur 

selalu mengandung proton, neutron, dan elektron. Setiap atom netral 

mempunyai muatan inti sama dengan muatan elektron. Dengan kata lain, 

jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron disekitarnya, 

contohnya Hidrogen, Helium, dan Litium. Supaya lebih ringkas dan 

praktis ketiga atom tersebut dilambangkan sebagai berikut. 

 𝐻 1
1    𝐻𝑒2

4   𝐿𝑖3
7  

 Lambang atom secara umum:  

𝑋𝑍
𝐴  

A = jumlah p dan jumlah n (nomor massa) 
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Z = jumlah e = jumlah p (nomor atom)  

X = lambang unsur (Syukri, 1999). 

d. Isotop 

Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi 

nomor massa berbeda. Artinya atom-atom tersebut memiliki jumlah 

proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Contohnya: 

𝑂 8
16    𝑂 8

17     𝑂 8
18  

(Ebbing & Gammon, 2009) 

B. Penelitian Relevan 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh  Refdiati Wirdani, Lazulva & Zona 

Octarya dalam penelitiannya yang berjudul Desain dan uji coba lembar kerja 

peserta didik (LKPD) berbasis SETS (science, environment, technology, 

and society) pada materi koloid (Lazulva, Refliati & Octarya, 2019), 

penelitian ini adalah salah satu penelitian pengembangan atau lebih dikenal 

dengan R&D, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 

peserta didik terhadap LKPD berbasis SETS (science, environment, 

technology, and society). Pada materi koloid. LKPD ini disusun berdasarkan 

kompentensi inti, kompetensi dasar serta indikator pencapaian. LKPD ini 

juga dilengkapi dengan deskripsi singkat, petunjuk penggunaan LKPD, peta 

konsep, tahapan-tahapan pendekatan SETS (science, environment, 

technology, and society) ringkasan materi, Keterkaitan materi kimia dengan 

sains, teknologi, masyarakat dan lingkungan, latihan soal serta daftar 

pustaka. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada pokok bahasan koloid 
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berbasis SETS (science, environment, technology and society) dinyatakan 

valid oleh ahli media dan ahli materi pembelajaran berturut-turut yaitu 80% 

dan 96,25%. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada pokok bahasan 

koloid berbasis SETS (science, environment, technology and society) 

dinyatakan praktis oleh guru-guru kimia dengan persentase 87,57% .Respon 

dari 15 orang peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

pada pokok bahasan koloid berbasis SETS (science, environment, 

technology and society didapat dari hasil penelitian angket yaitu dengan 

persentasi 93,5% dengan hasil persentanse tersebut  Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) sudah layak untuk digunakan. kesamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti 

hal yang berkaitan dengan desain dan uji coba E-LKPD berbasis pendekatan 

SETS. 

2. Penelitian yang dilakukan Isniatun Hasanah, dkk. Pada tahun 2021 

didapatkan hasil sebesar 88,79% pada saat melakukan uji lapangan dengan 

kriteria sangat tinggi, sehingga modul ini sangat layak digunakan pada saat 

proses pembelajaran disekolah pada penelitian ini menggunakan tahapan 

ADDIE. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu menggunakan model pengembangan ADDIE sampai pada 

uji coba terbatas (development), perbedaannya dalam penelitian ini 

menggunakan materi pokok Struktur Atom sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan materi pokok larutan penyangga.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Permata Sari, Rini & Rasmiwett dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengembangan lembar kegiatan peserta didik 

dengan pendekatan (science, environment, technology and society) SETS 

pada pokok bahasan hidrolisis garam kelas XI SMA (sukarna, suddin and 

Arno 2019), kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama meneliti hal yang berkaitan dengan desain dan 

uji coba E-LKPD berbasis pendekatan SETS. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Julia, dkk. Dalam penelitiannya 

menggunakan model 4-D, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu berupa 

angket. Setelah melakukan uji coba produk maka didapat hasil dengan 

tingkat validitasnya yaitu 98,25% dan tingkat praktikalitasnya 94,14% 

sehingga produk tersebut dengan kriteria sangat praktis untuk 

dikembangkan (Julia et al, 2019). Terdapat perbedaan dalam penelitian ini 

yaitu materi pokok pada penelitian sebelumnya adalah keseimbangan kimia 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan materi pokok Struktur Atom. 

C. Konsep Operasional  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan Research 

and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan produk melalui proses pengembangan, Adapun Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara. Penelitian 

ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Berikut siklus dalam tahapan 

ADDIE, dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 
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Gambar 2.1 Prosedur Pengembangan E-LKPD Model ADDIE 

(Nalarita & Listiawan, 2018 ) 

Berdasarkan gambar pada 2.1 pengembangan produk penelitian ini 

terdiri dari 5 tahapan yaitu : 

a. Analyze 

Proses tahapan ini kegiatan utamanya yaitu menganalisis perlunya 

pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran, beberapa analisis 

yang dilakukan yaitu analisis kinerja, analisis ujung depan, analisis siswa 

atau peserta didik, analisis tugas, analisis konsep dan analisis tujuan 

(Arofah & Cahyadi, 2019). 

b. Design  

Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan 

ajar diantaranya meliputi beberapa kegiatan yaitu penyusunan tes acuan 

pokok, pemilihan media, pemilihan format, rancangan awal, tahapan 

pembuatan storyboard, dan tahapan desain E-LKPD (Arofah & Cahyadi, 

2019). 

c. Development  

Analyze 

Evaluation  

Development 

Implementation Design 
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Pengembangan dalam Model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan 

produk dalam hal ini yaitu bahan ajar. Langkah pengembangan dalam 

penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar. 

Dalam tahap desain telah disusun kerangka konseptual pengembangan 

bahan ajar. Dalam tahap pengembangan kerangka konseptual tersebut 

direalisasikan dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap 

diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Dalam melakukan langkah 

pengembangan bahan ajar, ada dua tujuan penting yang perlu dicapai 

antara lain adalah :  

a) Memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.  

b) Memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 ). 

d. Implementation  

Merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar 

yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata dikelas. Materi bahan 

ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. 

Setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran kemudian 

dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik pada penerapan 

pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan utama dalam langkah 

implementasi adalah membimbing siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi 
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persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses 

pembelajaran (Arofah & Cahyadi, 2019 ). 

e. Evaluation 

Evaluasi adalah tahapan terakhir dari sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam 

pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap 

akhir tatap muka dalam mingguan sedangkan evaluasi sumatif dilakukan 

setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan dalam semester (Arofah & 

Cahyadi, 2019) 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dari permasalahan yang muncul pada latar 

belakang bahwa sistem belajar yang masih berpusat pada guru, hanya 

beberapa siswa saja yang menanggapi apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 

guru didalam kelas. Saat proses pembelajaran secara offline berlangsung 

kebanyakan siswa tidak begitu aktif dan bertanggung jawab atas tugas 

ataupun latihan yang diberikan oleh guru. Pada saat pembelajaran daring 

hanya beberapa siswa yang mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran 

siswa hanya terpaku dengan buku paket yang direkomendasikan dari pihak 

sekolah namun penjelasan yang ada dalam buku paket tersebut membuat 

siswa sulit untuk memahami bahasa yang ada didalam buku paket kimia, 

karena kurangnya pembahasan oleh guru. 
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Kimia untuk membahas materi yang ada di buku paket tersebut. 

Selama pembelajaran daring guru hanya menggunakan bahan ajar seperti 

power point, video pembelajaran dari youtube, guru juga mengirimkan 

tugas kepada siswa melalui Whatsapp group dan google classroom. 

Walaupun pembelajaran dilakukan secara online namun guru juga tetap 

melakukan pendekatan kepada siswa agar siswa tetap semangat dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Solusi dari 

permasalahan di atas yaitu guru bisa menerapkan bahan ajar seperti E-

LKPD sebagai penunjang proses pembelajaran berlangsung sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar. E-LKPD ini di 

kembangkan dengan model ADDIE (analysis, desain, development, 

implementation, evaluation). Dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 

development. Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 2.2 berikut : 
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Gambar 2.2  Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap TA. 2021/2022 dan 

penelitian ini dilakukan pada kelas X MIPA SMA Negeri 2 Tambang. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu desain dan uji coba E-LKPD dalam 

penelitian ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word  2021 

dan dalam E-LKPD ini dapat melakukan pendekatan SETS (science, 

environment, technology and society yaitu dengan pendekatan  Materi 

dalam E-LKPD ini hanya materi Struktur Atom kelas X. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu 15 orang siswa kelas X MIPA Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang, terdapat 2 orang Validator (1 ahli 

materi dan 1 ahli media) dalam penelitian ini validatornya merupakan guru 

kimia dan terdapat 2 orang guru kimia kelas X SMA Negeri 2 Tambang. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 siswa kelas X  

MIPA SMA Negeri 2 Tambang. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 15 orang siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 2 Tambang. Sampel dipilih secara simple random 

sampling. 

D. Jenis dan Prosedur Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian disini menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (Reserch & Development) dengan menggunakan tahapan 

ADDIE yaitu suatu proses atau langkah – langkah yang dilakukan dalam 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada.  

Jenis data diperoleh dari data kuantitatif dan kualitatif. Dimana data 

kuantitatif diperoleh dari angket hasil dari penilaian kevalidan yang telah 

diisi oleh para Ahli Media dan Ahli Materi. Data kualitatif diperoleh dari 

penilaian atas tanggapan atau saran para ahli mengenai kevalidan dan 

kelayakan produk.  

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE dengan tahapan – tahapan 

yaitu : tahapan analyze, tahapan design, tahapan development,  tahapan 

implementation, tahapan evaluation. Langkah yang harus dilakukan dalam 

prosedur penelitian untuk menghasilkan produk E-LKPD yang diharapkan 

menggunakan tahapan ADDIE. Pada penelitian ini hanya sampai pada 

tahapan development. 
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a. Analyze 

Tahapan ini kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya 

pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran(Arofah & 

Cahyadi, 2019). Adapun tahapan ini meliputi 5 langkah pada tahapan 

ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu : 

1. Analisis kinerja  

Analisis kinerja yaitu untuk mengetahui masalah dasar yang 

dihadapi dalam pembelajaran(Arofah & Cahyadi, 2019). 

2. Analisis ujung depan 

Analisis ujung depan dilakukan untuk menganalisis terhadap 

masalah utama yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga 

meningkatkan mutu praktik pembelajaran, dengan analisis ini 

akan didapatkan gambaran alternatif penyelesaian masalah utama 

yang akan memudahkan dalam spesifikasi perangkat yang akan 

dikembangkan. 

3. Analisis siswa atau peserta didik 

Analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan tentang 

kebutuhan peserta didik. Hasil analisis terhadap kebutuhan 

peserta didik ini digunakan untuk melihat bagaimana 

karakteristik sehingga dapat dikembangkan perangkat 

pembelajaran yang sesuai. 
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4. Analisis tugas 

Prosedur yang mengidentifikasi dalam pembelajaran, 

memiliki ruang cukup dalam isi, kegiatan pembelajaran, indikator 

dan rumusan tujuan yang tercantum dalam kurikulum 2013. 

(Ernica & Hardeli, 2019). 

5. Analisis konsep 

Analisis konsep ini bertujuan mengidentifikasi konsep dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran dengan 

mempertimbangkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

6. Perumusan Tujuan 

Berdasarkan analisis ini dibentuk rumusan tujuan pembuatan 

perangkat pembelajaran yang akan dibuat, sehingga dalam proses 

pembuatan perangkat pembelajaran tersebut terarah dan sesuai 

dengan yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Tujuan dari analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur materi 

pembelajaran adalah untuk mengidentifIkasi bagian-bagian utama 

materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. Analisis ini 

dapat dijadikan dasar untuk menyusun rumusan tujuan pembelajaran 

(Arofah & Cahyadi, 2019). 

b. Design (perancangan) 

Tahapan ini dilakukan dengan menyiapkan kerangka E-LKPD 

yang meliput yaitu :  
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1) Penyusunan tes acuan pokok  

Salah satu tes acuan pokok pada penelitian ini yaitu dengan 

adanya soal evaluasi. Soal – soal evaluasi tersebut merupakan 

komponen dalam penyusunan E-LKPD dengan tujuan untuk 

melihat hasil belajar siswa dengan materi yang telah disajikan 

pada E-LKPD. 

2) Pemilihan media 

Untuk pemilihan media harus menyesuaikan dengan analisis 

konsep yang sudah dibuat, sehingga dapat menampilkan 

penampilan yang menarik sesuai dengan rancangan.  

3) Pemilihan format 

Pemilihan format disini sebagai suatu aplikasi dari media 

yang dilakukan agar sesuai dengan yang diinginkan..  

4) Rancangan awal  

Rancangan awal dapat dihasilkan setelah pemilihan media 

dan pemilihan format. Rancangan awal yang dihasilkan yaitu 

bagian-bagian yang akan dimuat didalam E-LKPD. 

5) Tahapan pembuatan storyboard 

Tahapan ini dilakukan sebelum membuat produk maka 

dibuat terlebih dahulu storyboard yang menjelaskan secara 

singkat desain dari E-LKPD yang akan dibuat. 
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6) Tahapan Desain E-LKPD 

Tahapan ini dijelaskan mengenai susunan apa saja yang 

terdapat didalam E-LKPD secara rinci dan juga isi dari E-LKPD 

materi Struktur atom. 

c. Development  

Development merupakan tahap yang dilakukan untuk 

menghasilkan E-LKPD yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan 

dari para ahli. Meskipun dari tahap perancang sudah dihasilkan 

rancangan awal namun produk yang dihasilkan masih perlu 

penyempurnaan sebelum diuji cobakan tahapan ini terdiri dari :  

1) Validasi  

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan 

krikitan dari validator yang ahli dibidangnya dalam memberikan 

masukan terhadap E-LKPD yang dihasilkan (Asmiyunda et al., 

2018).  

Penelitian ini terdapat 2 validator yang akan melakukan 

penilaian terhadap E-LKPD yang akan diteliti, 2 validator 

tersebut yaitu validator ahli media dan validator ahli materi. 

2) Evaluasi 

        Tahapan ini dilakukan pengecekan secara keseluruhan dari 

E-LKPD yang dibuat sebelum diuji cobakan kepada  Peserta 

didik (Asmiyunda et al, 2018). 
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3) Uji coba terbatas  

Uji coba terbatas dilakukan dengan uji praktikalitas. Uji 

praktikalitas dilakukan oleh guru dan peserta didik (Asmiyunda 

et al, 2018).  

Penelitian ini dilakukan uji coba terhadap guru praktikalitas 

dan siswa. Penelitian ini dilakukan pada 2 orang guru kimia dari 

SMA Negeri 2 tambang, dan uji respon siswa terhadap 15 orang 

siswa kelas X MIPA 2. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

wawancara.  

1. Wawancara yaitu salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non tes yang 

dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung tanpa 

alat perantara maupun secara tidak langsung. Wawancara bertujuan untuk 

memperoleh informasi guna menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam 

keadaan tertentu(Kurniawati, 2019). 

2. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab(Kurniawati, 2019). 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif 

dan kuantitatif. 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Berdasarkan informasi – informasi yang didapat maka dapat pula 

melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan memperoleh suatu 

masukan atau kesimpulan baik kritik maupun saran yang akan dilakukan 

sebuah perbaikan terhadap produk. Teknik ini dapat digunakan untuk 

mengelolah data hasil review dari ahli media, ahli materi pembelajaran, 

dari guru mata pelajaran mengenai produk yang dikembangkan. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu cara dalam melakukan 

pengolahan data dengan menyusun secara sistematis baik dalam bentuk 

angka maupun persentase mengenai suatu objek yang akan diteliti 

sehingga memperoleh suatu kesimpulan.  

1) Analisis hasil uji validitas 

Analisis uji validasi E-LKPD dilakukan dengan beberapa langkah 

yaitu : 

1. Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kategori dan Skor Jawaban Angket 

Kategori Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup baik (CB) 3 

Kurang Baik (KB) 2 

Sangat Tidak Baik (STB) 1 
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b) Nilai dalam persentase 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
𝑥 100% 

c) Menginterprestasikan data berdasarkan tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2 Iterpretasi Data Validitas E-LKPD 

NO INTERVAL KRITERIA 

1. 90% - 100% Sangat valid 

2. 70% - 89 % Valid 

3. 50% - 69% Cukup valid 

4. 30% - 49% Kurang valid 

5. 20% - 29% Sangat valid  

 

3. Analisis dalam uji praktikalitas 

Analisis uji Praktikalitas dilakukan dengan beberapa langkah yaitu : 

1. Memberikan nilai dengan skor jawaban : 

SB  = Sangat Baik   (5) 

B  = Baik    (4) 

CB  = Cukup Baik   (3) 

KB  = Kurang Baik   (2) 

STB = Sangat Tidak Baik  (1) 

4. Nilai dalam persentase 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
𝑥 100% 

b. Menginterpretasikan data berdasarkan tabel berikut  

Tabel 3.3 Iterprestasi Data Validitas E-LKPD 

NO INTERVAL KRITERIA 

1. 90 % - 100 %  Sangat valid 

2. 70 % - 89 % Valid 

3. 50 % - 69 % Cukup valid 

4. 30% - 49 % Kurang valid 

5. 20 % - 29 % Sangat valid  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap 

desain dan uji coba E-LKPD Berbasis Pendekatan SETS (science, 

environment, technology and society) Pada Materi Struktur Atom Pada 

kelas X MIPA  yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan yaitu : 

1. Tingkat validitas dari E-LKPD Berbasis Pendekatan SETS (science, 

environment, technology and society) Pada Materi Struktur Atom yang 

didesain sangat valid sesuai dengan penilian dari Ahli media dan Ahli 

Materi, secara berurutan dengan perolehan persentase kevalidan yaitu 

88%, dan 87%, dengan kriteria sangat valid. 

2. Tingkat praktikalitas dari E-LKPD Berbasis Pendekatan SETS 

(science, environment, technology and society) Pada Materi Struktur 

Atom yang telah didesain termasuk kategori sangat praktis sesuai 

dengan penilaian yang diberikan oleh guru kimia dengan perolehan 

persentase 89%, dengan kriteria sangat praktis. 

3. Tingkat respon siswa dari E-LKPD Berbasis Pendekatan SETS 

(science, environment, technology and society) Pada Materi Struktur 

Atom yang telah didesain termasuk kategori sangat praktis sesuai 

dengan penilaian yang diberikan oleh peserta didik  dengan perolehan 

persentase 89% dengan kriteria sangat praktis.
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian E-LKPD pembelajaran maka penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. E-LKPD ini sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari 

validator, untuk meningkatkan kualitas E-LKPD pembelajaran 

sebaiknya dilakukan perbaikan lebih lanjut dari segi contoh pendekatan 

SETS (science, environment, technology and society) Pada materi 

struktur atom. 

2. E-LKPD pembelajaran kimia ini mengenai materi struktur atom 

diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mendesain E-LKPD  

kimia dengan materi kimia yang lain. 

3. Peneliti selanjutnya E-LKPD ini sebaiknya diuji cobakan pada 

kelompok belajar yang lebih luas sehingga dapat diketahui keefektifan 

dari produk yang dikembangkan, dan bisa melanjutkan tahapan dari 

model pengembangan ADDIE. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

(Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan  : SMAN 2 Tambang 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas   : X (Sepuluh) 

Alokasi Waktu : 3 Jam pelajaran / Minggu 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran 

Lampiran A.1 
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3.3 Menganalisis  

perkembangan model 

atom dalton, thomson, 

rutherford, borh dan 

mekanika kuantum. 

• Perkembangan 

model atom 

• Partikel dasar 

penyusun atom 

• Nomor atom 

dan nomor 

massa 

• Isotop 

 

 

 

 

• Menyimak penjelasan dan menggambarkan model-model atom menurut 

Dalton Thomson, Rutherford, borh dan mekanika kuantum. 

• Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun dan partikel dasar, yaitu 

elektron, proton dan neutron serta proses penemuannya 

• Menganlisis dan menyimpulkan bahawa nomor atom, nomor massa dan 

isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom 
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KATA PENGANTAR 

Perihal  : Permohonan Validasi Istrumen Angket 

Lampiran  : Satu Berkas 

Judul  : Desain Dan Uji Coba E-Lkpd Berbasis Pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) Pada Materi Struktur Atom 

Penyusun : Yulfani Irawan Adha 

Kepada YTH : Validator Instrumen Angket 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan dikembangkannya media pembelajaran berupa E-

LKPD pada materi Struktur Atom, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu 

memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi angket yang telah 

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

E-LKPD, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut 

untuk digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari  media pembelajaran ini. 

Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi media 

pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 

                                                                                                    Pemohon, 

                                                                                

 

 YULFANI IRAWAN ADHA 

                                                                                                        

NIM.11717200226 
 

Lampiran B.1 
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Lampiran B.2 
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Lampiran B.3 
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Lampiran B.4 
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Lampiran B.5 
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Lampiran C.1 
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No Aspek No. Butir Jumlah Butir 

1 Ukuran E-LKPD 1,2 2 

2 Desain Cover 3,4,5,6,7 5 

3 Ilustrasi isi 8,9,10 3 

4 Desain Ilustrasi Isi 11,12,13,14,15 5 

 

  

Lampiran C.2 
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LEMBAR UJI VALIDITAS AHLI MEDIA TERHADAP LEMBAR 

KERJA PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS (SCIENCE, 

ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

Judul : Desain dan Uji Coba (E-LKPD) Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) Pada materi 

Struktur Atom 

Peneliti : Yulfani Irawan Adha 

Nim  : 11717200226 

Pembimbing : Arif Yasthophi S.Pd, M.Si 

Instansi : Program Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

 
 

A. Identitas Responden 

Ahli Media : ................................................................................ 

 

Jabatan : ................................................................................ 

 

Instansi/ Lembaga : ................................................................................. 

 

Assalamualaikum Wr,Wb. 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 

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

bermuatan Sets (Science, Environment, Technology, And Society), saya 

memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian terhadap media 

pembelajaran yang didesain dengan cara mengisi angket yang telah 

disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat 

Bapak/ Ibu tentang media pembelajaran yang didesain, sehingga dapat 

diketahui valid atau tidaknya media pembelajaran tersebut pada pembelajaran 

kimia. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan akan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari media pembelajaran. 

Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket penilaian 

media pembelajaran game edukasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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B. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah 

identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda ceklist ( √ ) pada 

kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan kriteria berikut:  

1 = Buruk Sekali 

2 = Buruk 

3 = Sedang 

4 = Baik 

5= Baik sekali 

C. Aspek Penilaian 

 

No. Pernyataan 
Skala 

Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Ukuran E-LKPD      

1. Ukuran E-LKPD sesuai dengan standar ISO      

2. Ukuran E - LKPD sesuai dengan materi 

isi 

E-LKPD 

     

B. Desain Cover      

3. Penampilan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) seimbang 

dengan tata letak isi. 

     

4. Warna dan   unsur 

memperjelas fungsi 

tata letak serasi dan      

5. Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

Dibaca 

     

6. Tidak menggunakan terlalu banyak 

kombinasi huruf 

     

7. Ilustrasi cover dapat menggambarkan 

isi/materi ajar 

     

C. Ilustrasi Isi 

8. Gambar yang disajikan jelas, menarik dan 

warna menarik 
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9. Penomoran yang sesuai pada E-LKPD      

10. Cuplikan dan kutipan mencantumkan 

sumber yang jelas. 
     

D. Desain isi E-LKPD 

11. Penempatan unsur tata letak (judul, sub 

judul, ilustrasi) pada setiap bab konsisten 

     

12. Tidak terlalu banyak menggunakan jenis 

Huruf 

     

13. Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) tidak berlebihan 

     

14. Pemisahan antar paragraf jelas dan sesuai      

15. Spasi antar teks dan ilustrasi sesuai.      

Saran – saran (secara keseluruhan) : 

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

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

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

 
Kesimpulan 

 
1. Valid untuk diujicobakan 

2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak valid untuk diujicobakan 

(Mohon melingkari salah satu angka sesuai simpulan Bapak/Ibu) 

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

Validator Media, 

(.................................................) 

 



115 

 

 

 

RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA 

TERHADAP LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS 

(SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Ukuran E- LKPD  

 1. Ukuran E-

LKPD sesuai 

dengan standar 

ISO A4 

(210x297 mm) 

5 Jika ukuran E-LKPD 100% sesuai dengan 

standar ISO A4 ( 210 x 297 mm). 

4 Jika ukuran E-LKPD 80% sesuai dengan 

standar ISO A4 ( 210 x 297 mm). 

3 J Jika ukuran E-LKPD 60% sesuai dengan 

standar ISO A4 ( 210 x 297 mm). 

2 Jika ukuran E-LKPD 40% sesuai dengan 

standar ISO A4 ( 210 x 297 mm). 

1 Jika ukuran E-LKPD 20% sesuai dengan 

standar ISO A4 ( 210 x 297 mm) 

2. Ukuran E-LKPD 

sesuai dengan 

materi isi E-

LKPD 

5 Jika ukuran E-LKPD 100% sesuai 

dengan materi isi E-LKPD. 

4 Jika ukuran E-LKPD 80% sesuai dengan 

materi isi E-LKPD. 

3 Jika ukuran E-LKPD 60% sesuai 

dengan materi isi E-LKPD. 

2 Jika ukuran E-LKPD 40% sesuai 

dengan materi isi E-LKPD. 

1 Jika ukuran E-LKPD 20% sesuai 

dengan materi isi E-LKPD. 

B. Desain Cover 

 3. Penampilan unsur 

tata letak (judul, 

pengarang, 

ilustrasi, logo, dll) 

seimbang dengan 

tata letak isi. 

5 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  100% 

seimbang dengan tata letak isi. 

4 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  80% 

seimbang dengan tata letak isi 

3 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  60% 

seimbang dengan tata letak isi 

2 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  40% 

seimbang dengan tata letak isi 

1 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  20% 

seimbang dengan tata letak isi 

Lampiran C.3 
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4. Warna dan unsur 

tata letak serasi 

serta memperjelas 

fungsi 

5 Jika warna huruf 100% sesuai dan unsur 

tata letak sangat serasi serta memperjelas 

fungsi. 

4 Jika warna huruf 80% sesuai dan unsur 

tata letak sangat serasi serta memperjelas  

fungsi. 

3 Jika warna huruf 60% sesuai dan unsur 

tata letak sangat serasi serta memperjelas 

fungsi. 

2 Jika warna huruf 40% sesuai dan unsur 

tata letak sangat serasi serta memperjelas  

fungsi. 

1 Jika warna huruf 20% sesuai dan unsur 

tata letak sangat serasi serta memperjelas                            

fungsi. 

5. Huruf yang 

digunakan menarik 

dan mudah dibaca 

5 Jika huruf yang digunakan 100% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

4 Jika huruf yang digunakan 80% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

3 Jika huruf yang digunakan 60% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

2 Jika huruf yang digunakan 40% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

1 Jika huruf yang digunakan 20% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

6. Tidak menggunakan 

terlalu banyak 

kombinasi huruf 

5 Jika kombinasi huruf yang digunakan 

100% tidak  terlalu banyak. 

4 Jika kombinasi huruf yang digunakan 80% 

tidak terlalu banyak. 

3 Jika kombinasi huruf yang digunakan 60% 

tidak terlalu banyak. 

2 Jika kombinasi huruf yang digunakan 40% 

tidak terlalu banyak. 

1 Jika kombinasi huruf yang digunakan 20% 

tidak terlalu banyak. 

 7. Ilustrasi cover 

dapat 

menggambarkan 

isi/materi ajar 

5 Jika ilustrasi cover 100% menggambarkan 

isi/materi ajar. 
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4 Jika ilustrasi cover 80%  dapat 

menggambarkan  isi/materi ajar. 

3 Jika ilustrasi cover 60%  dapat 

menggambarkan  isi/materi ajar. 

2 Jika ilustrasi cover 40%  dapat 

menggambarkan  isi/materi ajar. 

1 Jika ilustrasi cover 20%  dapat 

menggambarkan  isi/materi ajar. 

C. Ilustrasi Isi 

 8. gambar yang 

disajikan menarik 

5 Jika gambar yang disajikan 100% jelas, 

menarik dan warna  
  

4 Jika gambar yang disajikan 80% jelas, 

menarik dan warna  

3 Jika gambar yang disajikan 60% jelas, 

menarik dan warna 

2 Jika gambar yang disajikan 40% jelas, 

menarik dan warna 

1 Jika gambar yang disajikan 20% jelas, 

menarik dan warna 

 9. penomoran pada E-

LKPD sesuai 

5 Jika penomoran pada E-LKPD 100% 

sesuai.  . 

4 Jika penomoran pada E-LKPD 80% sesuai 

3 Jika penomoran pada E-LKPD 60% sesuai 

2 Jika penomoran pada E-LKPD 40% sesuai 

1 Jika penomoran pada E-LKPD 20% 

sesuai. 

. 10. kutipan 

mencantumkan 

sumber yang jelas 

5 Jika 100% terdapat kutipan dengan sumber 

yang jelas  

4 Jika 80% terdapat kutipan dengan sumber 

yang jelas  
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3 Jika 60% terdapat kutipan dengan sumber 

yang jelas  

2 Jika 40% terdapat kutipan dengan sumber 

yang jelas  

1 Jika 20% terdapat kutipan dengan sumber 

yang jelas  

Desain Isi E-LKPD 

 11. Penempatan unsur 

tata letak (judul, sub 

judul, ilustrasi) pada 

setiap bab                konsisten 

5 Jika 100% penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 

sangat konsisten. 

4 Jika 80% penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 

sangat konsisten. 

3 Jika 60% penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 

sangat konsisten. 

2 Jika 40% penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 

sangat konsisten. 

1 Jika 20% penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 

sangat konsisten. 

12. Tidak terlalu 

banyak 

menggunakan jenis 

huruf 

5 jika huruf yang digunakan 100% sesuai 

disegala aspek bab. 

4 jika huruf yang digunakan 80% sesuai 

disegala aspek bab. 

3 jika huruf yang digunakan 60% sesuai 

disegala aspek bab. 

2 jika huruf yang digunakan 40% sesuai 

disegala aspek bab. 

1 jika huruf yang digunakan 20% sesuai 

disegala aspek bab. 
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 13.Penggunaan 

variasi huruf 

(bold, italic, all 

capital, small 

capital) tidak 

berlebihan. 

 

5 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

100% tidak berlebihan.  

4 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

80% tidak berlebihan. 

3 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

60% tidak berlebihan. 

2 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

40% tidak berlebihan. 

1 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

20% tidak berlebihan. 

 14. Pemisahan antar 

paragraf jelas dan 

sesuai 

5 Jika seluruh pemisahan antar paragraf 

100% jelas dan sesuai. 

4 Jika seluruh pemisahan antar paragraf 

100% jelas dan sesuai. 

3 Jika seluruh pemisahan antar paragraf 

100% jelas dan sesuai. 

2 Jika seluruh pemisahan antar paragraf 

100% jelas dan sesuai. 

1 Jika seluruh pemisahan antar paragraf 

100% jelas dan sesuai. 

 15. Spasi antar teks  

dan ilustrasi 

sesuai 

 

5 Jika seluruh spasi antar teks dan ilustrasi 

100% sesuai. 

4 Jika seluruh spasi antar teks dan ilustrasi 

80% sesuai. 

3  Jika seluruh spasi antar teks dan ilustrasi 

60 % sesuai. 

2 Jika seluruh spasi antar teks dan ilustrasi 

40% sesuai. 

1 Jika seluruh spasi antar teks dan ilustrasi 

20% sesuai. 
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LEMBAR UJI VALIDITAS AHLI MATERI TERHADAP LEMBAR 

KERJA PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS (SCIENCE, 

ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

(AHLI MATERI) 

 

Judul : Desain dan Uji Coba (E-LKPD) Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) Pada materi 

Struktur Atom 

Peneliti : Yulfani Irawan Adha 

Nim  : 11717200226 

Pembimbing : Arif Yasthophi S.Pd, M.Si 

Instansi : Program Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

 

 

A. Identitas Responden 

Ahli Materi : ................................................................................ 

 

Jabatan : ................................................................................ 

 

Instansi/ Lembaga : ................................................................................. 

 

Assalamualaikum, Wr, Wb 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain 

dan Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik Lembar Kerja Peserta Didik (E- 

LKPD) bermuatan Sets (Science, Environment, Technology, And Society) 

saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

materi dalam media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang 

telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pendapat Bapak/ Ibu tentang materi pembelajaran yang didesain, sehingga 

dapat diketahui valid atau tidaknya materi pada media pembelajaran tersebut. 

Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan akan digunakan 

Lampiran C.4 
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sebagai pertimbangan untuk perbaikan materi yang terdapat pada media 

pembelajaran yang didesain. Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/ Ibu 

untuk mengisi angket penilaian materi pada  media pembelajaran Lembar 

Kerja Peserta Didik (E-LKPD) ini, saya ucapkan terima kasih. 

B. Petunjuk Pengisian 

Sebelum melakukan penilaian materi pada media pembelajaran E-LKPD ini, 

isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

1. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda ceklist ( √ ) pada 

kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan kriteria berikut: 

 1 = Buruk Sekali 

2 = Buruk 

3 = Sedang 

4 = Baik 

5= Baik sekali 

 

C. Aspek Penilaian 

 

No. Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Kualitas Isi 

1. Kesesuaian materi dengan KI/KD      

2. Kesesuaian materi dengan indikator      

3. 
Kesesuaian materi dengan tujuan 

Pembelajaran 

     

 

4. 

Kesesuaian materi dengan konsep atau 

teori 

yang berlaku dalam bidang ilmu 

     

B. SETS (Science, Environment, Technology, And Society) 

5. 
Ketepatan pendekatan Sets (Science, 

environment, Technology, And Society) 

dengan sub bab materi Struktur Atom 

     

6. 
Kelengkapan dan keakuratan isi 

informasi pendekatan Sets (Science, 

environment, Technology, And Society) 
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7. 
Membantu peserta didik mengembangkan 

gagasan / ide peserta didik 

     

C. Kualitas Penyajian      

8. 
Ukuran huruf dan pemilihan format huruf 

mempengaruhi keterbacaan siswa. 

     

 

9.  

Terdapat atribut penyajian (identitas 

pemilik, ANGKET tar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka) 

     

10. Urutan kegiatan pembelajaran tersusun 

secara terstruktur. 

     

11. Kutipan mencamtukan sumber yang jelas      

D. Kualitas Kebahasaan 

12. 
Penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

sesuai dengan kaidah bahasa indonesia. 

     

13. 
Bahasa yang digunakan lugas, mudah 

dibaca dan dipahami peserta didik 

     

14. Struktur kalimat yang tepat      

15. Pemahaman materi yang disajikan      

 

Saran – saran (secara keseluruhan) : 

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

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

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

 

Kesimpulan 

1. Valid untuk diujicobakan 

2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak valid untuk diujicobakan 

(Mohon melingkari salah satu angka sesuai simpulan Bapak/Ibu) 

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

Validator Materi, 

(.................................................) 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET VALIDASI AHLI MATERI 

TERHADAP TERHADAP LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (E- 

LKPD) SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND 

SOCIETY) 

 

N
o. 

Pernyataan Kriteria Penilaian 

A
. 

Kualitas Isi  

 1. Kesesuaian materi 

dengan KI/KD 

5 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

mencakup 100% kompetensi                    inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

mencakup 80%  kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

mencakup  60% dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi 

dasar (KD) 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

mencakup 40% dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi 

dasar (KD) 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

mencakup 20% dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi 

dasar (KD) 

2. Kesesuaian materi 

dengan indikator 

5 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

100% sesuai dengan indikator. 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

80% sesuai dengan indikator. 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

60% sesuai dengan indikator. 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

40% sesuai dengan indikator.. 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

20% sesuai dengan indikator. 

3. Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

5 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD  

100% sesuai tujuan                       pembelajaran. 

Lampiran C.5 
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pembelajaran 4 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

80% sesuai tujuan                       pembelajaran. 

   3 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

60% sesuai tujuan                       pembelajaran. 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

40% sesuai tujuan                       pembelajaran. 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

20% sesuai tujuan                       pembelajaran. 

 4. Kesesuaian materi 

dengan konsep atau 

teori yang berlaku 

dalam  bidang ilmu 

5 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

100% sesuai dengan konsep              atau teori yang 

berlaku dalam bidang ilmu 

4 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

80% sesuai dengan konsep              atau teori yang 

berlaku dalam bidang ilmu 

3 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

60% sesuai dengan konsep              atau teori yang 

berlaku dalam bidang ilmu 

2 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

40% sesuai dengan konsep              atau teori yang 

berlaku dalam bidang ilmu 

1 Jika materi yang disajikan dalam E-LKPD 

20% sesuai dengan konsep              atau teori yang 

berlaku dalam bidang ilmu 
B. Sets (Science, environment, Technology, And Society) 

 5. Ketepatan 

pendekatan Sets 

(Science, 

environment, 

Technology, And 

Society)  dengan 

sub bab materi 

Struktur Atom 

5 Jika pendekatan Sets (Science, environment, 

Technology, And Society) yang disajikan 

dalam E-LKPD 100% sesuai dengan  sub bab 

materi struktur atom. 

4 .Jika pendekatan Sets (Science, environment, 

Technology, And Society) yang disajikan 

dalam E-LKPD 80% sesuai dengan  sub bab 

materi struktur atom. 

3 Jika pendekatan Sets (Science, environment, 

Technology, And Society) yang disajikan 

dalam E-LKPD 60%  sesuai dengan  sub bab 

materi struktur atom. 

2 Jika pendekatan Sets (Science, environment, 

Technology, And Society) yang disajikan 

dalam E-LKPD 40% sesuai dengan     sub bab 

materi struktur atom. 

1 Jika pendekatan Sets (Science, environment, 

Technology, And Society) yang disajikan 

dalam E-LKPD 20% sesuai dengan  sub bab 

materi struktur atom. 

6. Kelengkapan dan 5 Jika informasi teks pendekatan Sets 

(Science, environment, Technology, And 
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keakuratan  isi 

Informasi teks 

pendekatan Sets 

(Science, 

environment, 

Technology, And 

Society)    

Society)   dalam  E-LKPD 100%  sangat 

lengkap dan akurat. 

4 Jika informasi teks pendekatan Sets 

(Science, environment, Technology, And 

Society)   dalam  E-LKPD 80%  sangat 

lengkap dan akurat. 

 

3 Jika informasi teks pendekatan Sets 

(Science, environment, Technology, And 

Society)   dalam  E-LKPD 60%  sangat 

lengkap dan akurat. 

2 Jika informasi teks pendekatan Sets 

(Science, environment, Technology, And 

Society)   dalam  E-LKPD 40%  sangat 

lengkap dan akurat. 

1 Jika informasi teks pendekatan Sets 

(Science, environment, Technology, And 

Society)   dalam  E-LKPD 20%  sangat 

lengkap dan akurat. 

7. Membantu peserta 

didik 

mengembangkan 

gagasan / ide 

peserta didik 

5 E-LKPD 100% dapat merangsang aktivitas 

berpikir  dan mengembangkan gagasan / ide 

peserta  didik 

4 E-LKPD 80% dapat merangsang aktivitas 

berpikir  dan mengembangkan gagasan / ide 

peserta  didik 

3 E-LKPD 60% dapat merangsang aktivitas 

berpikir  dan mengembangkan gagasan / ide 

peserta  didik 

2 E-LKPD 40% dapat merangsang aktivitas 

berpikir  dan mengembangkan gagasan / ide 

peserta  didik 

1 E-LKPD 20% dapat merangsang aktivitas 

berpikir  dan mengembangkan gagasan / ide 

peserta  didik 

C. Kualitas Penyajian 

 8.. Ukuran huruf dan 

pemilihan format 

huruf 

mempengaruhi 

keterbacaan siswa. 

5 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 100% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

4 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 80% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

3 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 60% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 
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2 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 40% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik.. 
1 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 20% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

 9.Terdapat  atribut 

penyajian 

(identitas pemilik, 

kata pengantar, 

daftar isi,  peta 

konsep, dan daftar 

pustaka 

5 Jika  E-LKPD 100% terdapat identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka. 

4 Jika  E-LKPD 80% terdapat identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka. 

3 Jika  E-LKPD 60% terdapat identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka. 

2 Jika  E-LKPD 40% terdapat identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka. 

1 Jika  E-LKPD 20% terdapat identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka. 

 

 

10. Urutan kegiatan 

pembelajaran tersusun 

secara  terstruktur. 

 

5 jika kegiatan pembelajaran 100% sangat 

teratur dan penyampaian materi disampaikan 

secara                               runtut. 

4 jika kegiatan pembelajaran 80% sangat 

teratur dan penyampaian materi disampaikan 

secara                               runtut. 

3 jika kegiatan pembelajaran 60% sangat 

teratur dan penyampaian materi disampaikan 

secara                               runtut. 

2 jika kegiatan pembelajaran 40% sangat 
teratur dan penyampaian materi disampaikan 
secara                               runtut. 

1 jika kegiatan pembelajaran 20% sangat 

teratur dan penyampaian materi disampaikan 

secara                               runtut. 

  11. Kutipan 

mencamtukan sumber 

yang jelas 

 

5 Jika seluruh kutipan yang tedapat dalam E-

LKPD 100%  mencantukan sumber yang 

jelas sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep. 

4  Jika seluruh kutipan yang tedapat dalam E-

LKPD 80%  mencantukan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep. 
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3 Jika seluruh kutipan yang tedapat dalam E-

LKPD 60%  mencantukan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep. 

2 Jika seluruh kutipan yang tedapat dalam E-

LKPD 40%  mencantukan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep. 

1 Jika seluruh kutipan yang tedapat dalam E-

LKPD 20%  mencantukan sumber yang jelas 

sehingga dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep. 
Kualitas Kebahasaan 

  12. Penggunaan  

kalimat dalam 

E-LKPD sesuai 

dengan kaidah 

bahasa indonesia. 

 

5 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

100%  sangat sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

4 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

80%%  sangat sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

3 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

60%  sangat sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

2 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

40%  sangat sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

1 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

20%  sangat sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia.  
13.. Bahasa yang 

digunakan lugas, 

mudah dibaca dan 

dipahami peserta 

didik. 

5 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam  

E-LKPD 100% disampaikan dengan lugas, 

mudah dibaca dan mudah dipahami peserta 

didik. 

4 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam  

E-LKPD 80% disampaikan dengan lugas, 

mudah dibaca dan mudah dipahami peserta 

didik. 

3 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam  

E-LKPD 60% disampaikan dengan lugas, 

mudah dibaca dan mudah dipahami peserta 

didik. 

2 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam  

E-LKPD 40% disampaikan dengan lugas, 

mudah dibaca dan mudah dipahami peserta 

didik. 
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 1 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam  

E-LKPD 20% disampaikan dengan lugas, 

mudah dibaca dan mudah dipahami peserta 

didik.  
14.. Struktur kalimat 

yang tepat. 

5 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 100% 

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

4 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 80% 

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

3 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 60% 

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

2 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 40% 

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

1 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 20% 

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD).  
15. Pemahaman pada 

materi yang 

5 Jika seluruh materi yang disampaikan   

100% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta didik serta menarik. 

4 Jika seluruh  materi yang

 disampaikan   80% menggunakan 

bahasa yang dipahami peserta didik serta 

menarik. 

3 Jika seluruh  materi yang disampaikan   

60% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta didik serta menarik. 

2 Jika seluruh  materi yang disampaikan   

40% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta didik serta menarik 

1 Jika seluruh  materi yang disampaikan   

20% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta didik serta menarik 
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KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN AHLI PRAKTIKALITAS 

No Aspek No. Butir Jumlah Butir 

1 Kualitas Isi 1,2,3 3 

2 Sets (Science, 

Environment, 

Technology, And 

Society) 

4,5,6,7,8 5 

3 Kualitas Penyajian 9.10.11,12, 4 

4 Kualitas Kebahasaan 13, 14,15,16, 4 

5 Tampilan 17,18,19,20,21,22

. 

6 

 

  

Lampiran C.6 
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ANGKET UJI PRAKTIKALITAS TERHADAP LEMBAR KERJA 

PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, 

TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

 

Judul : Desain dan Uji Coba (E-LKPD) Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) Pada materi 

Struktur Atom 

Peneliti : Yulfani Irawan Adha 

Nim  : 11717200226 

Pembimbing : Arif Yasthophi S.Pd, M.Si 

Instansi : Program Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

 

 

A. Identitas Responden 

Ahli Uji Praktikalitas : ................................................................................ 

 

Jabatan : ................................................................................ 

 

Instansi/ Lembaga : ................................................................................. 

 

Assalamualaikum, Wr, Wb. 

 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan Uji 

Coba (E-LKPD) Sets (Science, Environment, Technology, And Society) 

Pada materi Struktur Atom, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk 

memberikan penilaian terhadap media pembelajaran yang di desain dengan 

cara mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu tentang media pembelajaran yang 

didesain, sehingga dapat diketahui praktis atau tidaknya media pembelajaran 

tersebut pada pembelajaran kimia. Penilaian, komentar dan saran yang 

Bapak/ Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan 
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dari media pembelajaran. Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/ Ibu untuk 

mengisi angket penilaian media pembelajaran game edukasi ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah 

identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda ceklist ( √) 

pada kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan kriteria 

berikut: 

5= sangat baik 

4= baik 

3=cukup baik 

2= tidak baik 

1= sangat tidak baik 

 

C. Aspek Penilaian 

 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

A. Kualitas Isi 

1. Kesesuaian materi yang disajikan dalam 

LKPD dengan KI dan KD yang akan dicapai 

     

2. Kesesuaian materi yang disajikan dalam 

E-LKPD dengan indikator yang akan 

dicapai 

     

3. Kesesuaian materi dengan konsep atau teori 

yang berlaku dalam bidang ilmu 

     

B.  SETS (Science, Environment, Technology, And Society)  
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4. Ketepatan pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

pada sub bab struktur atom 

     

5. Kelengkapan dan keakuratan isi informasi  

Sets (Science, Environment, Technology, 

And Society) 

     

6. Membantu peserta didik mengembangkan 

gagasan / ide peserta didik 

     

7. E-LKPD menyuguhkan wacana yang sesuai 

dengan materi Struktur atom. 

     

8. E-LKPD menyajikan wacana yang bisa 

membuat siswa berhipotesis. 

     

C. Kualitas Penyajian 

9.. Ukuran huruf dan pemilihan format huruf 

mempengaruhi keterbacaan siswa. 

     

10.. Terdapat atribut penyajian (identitas 

pemilik, kata pengantar, daftar isi, peta 

konsep, dan daftar pustaka) 

     

11. Urutan kegiatan pembelajaran tersusun 

secara terstruktur. 

     

12. Pemberian motivasi      

D. Kebahaasaan 

13. Penggunaan kalimat dalam E - LKPD 

sesuai 

dengan kaidah bahasa indonesia. 

     

14. Bahasa yang digunakan lugas, mudah dibaca 

dan dipahami peserta didik 

     

15. Struktur kalimat yang tepat      

16. Pemahaman materi yang disajikan      

E. Tampilan 

17. E-LKPD memiliki desain cover yang menarik      

18. Penampilan unsur tata letak (judul, 

pengarang, ilustrasi, logo, dll) seimbang 

dengan tata letak isi. 

     

19. Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

dibaca 

     

20. Penempatan unsur tata letak (judul, sub 

judul, ilustrasi) pada setiap bab konsisten 

     

21. Gambar yang disajikan jelas, menarik dan 

warna mendukung kejelasan materi. 

     

22. Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) tidak berlebihan 
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Saran – saran (secara keseluruhan) : 

 

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

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

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

 

Kesimpulan 

 

1. Valid untuk diujicobakan 

2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak valid untuk diujicobakan 

(Mohon melingkari salah satu angka sesuai simpulan Bapak/Ibu) 

Pekanbaru. ......................... 2022 

Guru Kimia, 

 

(...............................................) 
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RUBRIK PENILAIAN ANGKET UJI PRATIKALITAS TERHADAP 

TERHADAP LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS 

(SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

N
o. 

Pernyataan Kriteria Penilaian 

A Kualitas Isi 

 1. Kesesuaian materi 

yang disajikan 

dalam E-LKPD 

dengan KI dan KD 

yang akan dicapai 

5 Jika materi yang disajikan 100%  

mencakup semua                                   materi yang 

terkandung dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). 

4 Jika materi yang disajikan 80%  

mencakup semua                                   materi yang 

terkandung dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). 

3 Jika materi yang disajikan 60%  

mencakup semua                                   materi yang 

terkandung dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). 

2 Jika materi yang disajikan 40%  

mencakup semua                                   materi yang 

terkandung dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). 

1 Jika materi yang disajikan 20%  

mencakup semua                                   materi yang 

terkandung dalam kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD). 

2. Kesesuaian materi 

yang disajikan 

dalam E-LKPD 

dengan indikator 

yang akan dicapai 

5 Jika materi yang disajikan dalam E -

LKPD 100%  memuat semua indikator. 

4 Jika materi yang disajikan dalam E -

LKPD 80%  memuat semua indikator. 

3 Jika materi yang disajikan dalam E -

LKPD 60%  memuat semua indikator. 

2 Jika materi yang disajikan dalam E -

LKPD 40%  memuat semua indikator. 

1 Jika materi yang disajikan dalam E -

LKPD 20%  memuat semua indikator. 

3. Kesesuaian materi 

dengan konsep 

atau teori yang 

berlaku dalam 

bidang ilmu 

5 Jika materi 100% sesuai dengan konsep 

atau teori yang berlaku dalam bidang ilmu. 

4 Jika materi 80% sesuai dengan konsep 

atau teori yang berlaku dalam bidang ilmu. 

3 Jika materi 60% sesuai dengan konsep 

atau teori yang berlaku dalam bidang ilmu. 

Lampiran C.7 
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2 Jika materi 40% sesuai dengan konsep 

atau teori yang berlaku dalam bidang ilmu. 

  
1 Jika materi 20% sesuai dengan konsep 

atau teori yang berlaku dalam bidang ilmu. 
B. 

SETS (Science, Environment, Technology, And Society) 

 

 4.  Ketepatan 

pendekatan 

Sets (Science, 

Environment, 

Technology, 

And Society) 

5 

 

Jika  pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And 

Society)yang disajikan dalam E-LKPD 

100% tepat dan sesuai dengan  sub bab 

materi struktur atom. 

4 

Jika  pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And 

Society)yang disajikan dalam E-LKPD 

80% tepat dan sesuai dengan  sub bab materi 

struktur atom. 

3 

Jika  pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And 

Society)yang disajikan dalam E-LKPD 

60% tepat dan sesuai dengan  sub bab materi 

struktur atom. 

2 

Jika  pendekatan Sets (Science, 
Environment, Technology, And 
Society)yang disajikan dalam E-LKPD 40% 
tepat dan sesuai dengan  sub bab materi 
struktur atom. 

1 

Jika  pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And 

Society)yang disajikan dalam E-LKPD 

20% tepat dan sesuai dengan  sub bab materi 

struktur atom. 

5. keakuratan  isi 

nformasi pendekatan 

Sets (Science, 

Environment, 

Technology, And 

Society) 

5 

Jika informasi pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

dalam E-LKPD  100% lengkap dan akurat. 

4 

Jika informasi pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

dalam E-LKPD  80% lengkap dan akurat. 

3 

Jika informasi pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

dalam E-LKPD  60% lengkap dan akurat. 

2 

Jika informasi pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

dalam E-LKPD  40% lengkap dan akurat. 
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1 

Jika informasi pendekatan Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) 

dalam E-LKPD  20% lengkap dan akurat. 

6. Membantu peserta 

didik 

mengembangkan 

gagasan / ide 

peserta didik 

5 Jika E-LKPD 100% dapat merangsang 

aktivitas berpikir                                            dan mengembangkan 

gagasan / ide peserta                          didik. 

4 Jika E-LKPD 80% dapat merangsang 

aktivitas berpikir                                            dan mengembangkan 

gagasan / ide peserta                          didik. 

3 Jika E-LKPD 60% dapat merangsang 

aktivitas berpikir                                            dan mengembangkan 

gagasan / ide peserta                          didik. 

2 Jika E-LKPD 40% dapat merangsang 

aktivitas berpikir                                            dan mengembangkan 

gagasan / ide peserta                          didik. 

7. E-LKPD 

menyajikan  

wacana yang 

sesuai dengan 

materi Struktur 

atom 

5 Jika E-LKPD 100%  menyajikan wacana 

yang sangat                              sesuai dengan 

materi struktur atom.  

4 jika E-LKPD 80%  menyajikan wacana 

yang sangat                              sesuai dengan 

materi struktur atom. 

3 Jika E-LKPD 60%  menyajikan wacana 

yang sangat                              sesuai dengan 

materi struktur atom. 

2 Jika E-LKPD 40%  menyajikan wacana 

yang sangat                              sesuai dengan 

materi struktur atom. 

1 Jika E-LKPD 20%  menyajikan wacana 

yang sangat                              sesuai dengan 

materi struktur atom. 

8.E-LKPD menyajikan 

wacana yang bisa 

membuat siswa 

berhipotesis. 

5 jika E-LKPD 100% menyajikan wacana 

yang            bisa membuat siswa 

berhipotesis. 

4 Jika E-LKPD 80% menyajikan wacana 

yang        bisa membuat siswa berhipotesis. 

3 Jika E-LKPD 60% menyajikan wacana 

yang            bisa membuat siswa 

berhipotesis. 

2 Jika E-LKPD 40% menyajikan wacana 

yang   bisa membuat siswa berhipotesis 
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1 Jika E-LKPD 20% menyajikan wacana 

yang bisa membuat siswa berhipotesis 

C. Kualitas Penyajian 

  9.. Ukuran huruf dan 

pemilihan format 

huruf 

mempengaruhi 

keterbacaan siswa. 

5 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 100% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

4 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 80% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

3 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 60% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

2 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 40% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

1 Jika seluruh ukuran huruf dan pemilihan 

format huruf 20% jelas dan dapat dibaca 

peserta didik. 

10. Terdapat  atribut 

penyajian 

(identitas pemilik, 

kata pengantar, 

daftar isi,  peta 

konsep, dan daftar 

pustaka) 

5 Jika seluruh materi E-LKPD 100% terdapat 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi, 

peta konsep, dan daftar pustaka. 

4 Jika seluruh materi E-LKPD 80% terdapat 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi, 

peta konsep, dan daftar pustaka. 

3 Jika seluruh materi E-LKPD 60% terdapat 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi, 

peta konsep, dan daftar pustaka. 

2 ika seluruh materi E-LKPD 40% terdapat 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi, 

peta konsep, dan daftar pustaka. 

1 ika seluruh materi E-LKPD 20% terdapat 

identitas pemilik, kata pengantar, daftar isi, 

peta konsep, dan daftar pustaka. 

 

11. Urutan kegiatan 

pembelajaran tersusun 

secara  terstruktur 

5 jika kegiatan pembelajaran 100% teratur 

dan penyampaian materi disampaikan 

secara                       runtut. 

4 jika kegiatan pembelajaran 80% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara              

runtut. 

3 jika kegiatan pembelajaran 60% teratur dan 
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penyampaian materi disampaikan secara                

runtut. 

2 jika kegiatan pembelajaran 40% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara 

runtut. 

1 jika kegiatan pembelajaran 20% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara 

runtut. 

 12. Pemberian   motivasi 

5 jika kegiatan pembelajaran 100% teratur 

dan penyampaian materi disampaikan 

secara  runtut. 

4 jika kegiatan pembelajaran 80% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara 

runtut. 

3 jika kegiatan pembelajaran 60% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara  

runtut. 

2 jika kegiatan pembelajaran 40% teratur dan 

penyampaian materi disampaikan secara  

runtut. 

1 jika kegiatan pembelajaran 100% teratur 

dan penyampaian materi disampaikan 

secara                                 runtut. 

Kebahaasaan 

  13.  Penggunaan 

kalimat dalam E-

LKPD sesuai 

dengan kaidah 

bahasa indonesia. 

 

5 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

100% sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

4 Jika penggunaan kalimat dalam E LKPD 

80% sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

3 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

60% sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 
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2 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

40% sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia. 

1 Jika penggunaan kalimat dalam E-LKPD 

20% sesuai dengan kaidah bahasa 

indonesia.  
14. .. Bahasa yang 

digunakan lugas, 

mudah dibaca dan 

dipahami peserta 

didik 

5 Jika seluruh bahasa yang digunakan 

didalam  E-LKPD 100% disampaikan 

dengan lugas, mudah dibaca dan mudah 

dipahami peserta didik. 

4 Jika seluruh bahasa yang digunakan 

didalam  E-LKPD 80% disampaikan dengan 

lugas, mudah dibaca dan mudah dipahami 

peserta didik. 

3 Jika seluruh bahasa yang digunakan 
didalam  E-LKPD 60% disampaikan dengan 
lugas, mudah dibaca dan mudah dipahami 
peserta didik. 

2 Jika seluruh bahasa yang digunakan 

didalam  E-LKPD 40% disampaikan dengan 

lugas, mudah dibaca dan mudah dipahami 

peserta didik. 

1 Jika seluruh bahasa yang digunakan 

didalam  E-LKPD 20% disampaikan dengan 

lugas, mudah dibaca dan mudah dipahami 

peserta didik.  
15. Struktur kalimat 

yang tepat 

5 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 

100%  mewakili isi pesan dan 

menggunakan ejaan yang dibenarkan 

(EYD). 

4 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 80%  

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

3 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 60%  

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

2 Jika seluruh kalimat yang disampaikan 40%  

mewakili isi pesan dan menggunakan ejaan 

yang dibenarkan (EYD). 

1  Jika seluruh kalimat yang disampaikan 

100%  mewakili isi pesan dan 

menggunakan ejaan yang dibenarkan 

(EYD). 
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16. Pemahaman materi 5  Jika seluruh materi yang disampaikan 

100% menggunakan bahasa yang dipahami 
peserta                   didik serta menarik. 

4 Jika seluruh materi yangdisampaikan 

80% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta                   didik serta menarik. 

3 Jika seluruh materi yangdisampaikan 

60% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta                   didik serta menarik. 

2 Jika seluruh materi yangdisampaikan 

40% menggunakan bahasa yang dipahami 

peserta                   didik serta menarik. 

1 Jika seluruh materi yangdisampaikan 20% 
menggunakan bahasa yang dipahami 
peserta                   didik serta menarik. 

Tampilan  
17. E-LKPD 

memiliki desain 

cover yang 

menarik 

5 Jika E - LKPD  100%  memiliki desain 

cover yang   menarik. 

4 Jika E - LKPD 80%  memiliki desain 

cover yang   menarik. 

3 Jika E - LKPD 60%  memiliki desain 

cover yang   menarik. 

2 Jika E - LKPD 40%  memiliki desain 

cover yang   menarik. 

1 Jika E - LKPD 20%  memiliki desain 

cover yang   menarik. 

18. Penampilan 

unsur tata letak 

(judul, 

pengarang, 

ilustrasi, logo, 

dll) seimbang 

dengan tata letak 

isi. 

5 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)                100%  

seimbang dengan tata letak isi. 

4 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)   80%  

seimbang dengan tata letak isi. 

3 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)   60%  

seimbang dengan tata letak isi. 

2 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  40%  

seimbang dengan tata letak isi. 
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1 Jika seluruh penampilan unsur tata letak 

(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll)  20%  

seimbang dengan tata letak isi. 

19.  Huruf yang 

digunakan 

menarik dan 

mudah dibaca 

5 Jika huruf  yang digunakan 100% menarik 

dan sangat mudah dibaca. 

4 Jika huruf yang digunakan 80% menarik dan 

sangat mudah dibaca. 

3 Jika huruf yang digunakan 60% menarik dan 

sangat mudah dibaca. 

2 Jika huruf yang digunakan 40% menarik dan 

sangat mudah dibaca. 

1 Jika huruf yang digunakan 20% menarik dan 

sangat mudah dibaca. 

20. Penempatan 

unsur tata letak 

(judul, sub judul, 

ilustrasi) pada 

setiap bab 

konsisten 

5 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) 100% konsisten 

pada setiap bab. 

 4 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) 80% konsisten 

pada setiap bab. 

3 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) 60% konsisten 

pada setiap bab. 

2 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) 40% konsisten 

pada setiap bab. 

1 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 

(judul, sub judul, ilustrasi) 20% konsisten 

pada setiap bab. 

21. Gambar yang 

disajikan jelas, 

5 Jika gambar yang disajikan 100% jelas, 

menarik dan warna sangat mendukung 
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menarik dan 

warna mendukung 

kejelasan materi. 

kejelasan materi. 

4 Jika gambar yang disajikan 80% jelas, 

menarik dan warna sangat mendukung 

kejelasan materi. 

3 Jika gambar yang disajikan 60% jelas, 

menarik dan warna sangat mendukung 

kejelasan materi. 

2 Jika gambar yang disajikan 40% jelas, 

menarik dan warna sangat mendukung 

kejelasan materi. 

1 Jika gambar yang disajikan 20% jelas, 

menarik dan warna sangat mendukung 

kejelasan materi. 

 22. Penggunaan 

variasi huruf 

(bold, italic, all 

capital, small 

capital) tidak 

berlebihan 

5 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 

100% tidak berlebihan 

4 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 80% 

tidak berlebihan. 

3 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 60% 

tidak berlebihan. 

2 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 40% 

tidak berlebihan. 

1 Jika semua variasi huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) yang digunakan 20% 

tidak berlebihan. 
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LEMBAR ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LEMBAR KERJA 

PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, 

TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

 

Judul : Desain dan Uji Coba (E-LKPD) Sets (Science, 

Environment, Technology, And Society) Pada materi 

Struktur Atom 

Peneliti : Yulfani Irawan Adha 

Nim  : 11717200226 

Pembimbing : Arif Yasthophi S.Pd, M.Si 

Instansi : UIN SUSKA RIAU 

 

a. Petunjuk Pengisian 

 

1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah 

identitas peserta didik secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Peserta didik dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen 

penelitian Desain dan Uji Coba (E-LKPD) Sets (Science, Environment, 

Technology, And Society) Pada materi Struktur Atom dengan 

menggunakan instrumen ini. 

3. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian peserta didik. Setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 

5= sangat baik 

4= baik 

3=cukup baik 

2= tidak baik 

1= sangat tidak baik 

  

Lampiran C.8 
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b. Aspek Penilaian 

 

No Pernyataan 
Skala Penilaian 

5 4 3 2 1 

A. Kualitas Isi 

1. Petunjuk 

dipahami 

penggunaan E LKPD mudah      

2. Materi disajikan secara ringkas sehingga 

mudah untuk saya pahami. 

     

B. Tampilan 

3. Cover E-LKPD menarik      

4. E-LKPD memiliki desain tampilan warna 

dan gambar yang menarik 
     

5. E-LKPD memiliki ukuran yang praktis 

dan mudah dibawa 
     

6. Langkah – langkah dalam E - LKPD jelas 

dan mudah dibaca 

     

7. Kombinasi 

menarik. 

warna dan gambar E-LKPD      

8. Huruf yang digunakan jelas dan mudah 

Dibaca 

     

C. Bahasa 

9. Bahasa yang digunakan menarik dan mudah 

Dipahami 

     

D. Manfaat Pendekatan Sets (Science, Environment, Technology, And 

Society) Pada E-LKPD 

10. Dengan menggunakan E-LKPD berbasis Sets 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran membuat 

saya mudah dalam memahami konsep 

Struktur Atom 

     

11. Pendekatan yang disediakan pada E - LKPD 

dapat membantu saya mengenal  Sets 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 

     

12. E-LKPD dapat meningkatkan minat saya 

untuk mempelajari materi struktur atom 

     

13. Latihan yang disediakan pada E - LKPD 

dapat membantu saya dalam memahami 

konsep 
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Saran – saran (secara keseluruhan) : 

 

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

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

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

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

Peserta Didik, 

 

 

 

         

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

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (E- LKPD) SETS (SCIENCE, 

ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY) 

No. Pernyataan Kriteria Penilaian 

A. Kualitas Isi 

 1. Petunjuk 

penggunaan E- 

LKPD  mudah 

dipahami 

5 Jika 100% terdapat petunjuk lengkap 

penggunaan E-LKPD sehingga   mudah   

untuk   dipahami peserta didik. 

4 Jika 80% terdapat petunjuk lengkap 

penggunaan E-LKPD sehingga   mudah   

untuk   dipahami peserta didik. 

  

3 Jika 60% terdapat petunjuk lengkap 

penggunaan E-LKPD sehingga   mudah   

untuk   dipahami peserta didik. 

2 Jika 40% terdapat petunjuk lengkap 

penggunaan E-LKPD sehingga   mudah   

untuk   dipahami peserta didik. 

  

  

1 Jika 20% terdapat petunjuk lengkap 

penggunaan E-LKPD sehingga   mudah   

untuk   dipahami peserta didik. 

  

  

2. Materi disajikan 

secara ringkas 

sehingga mudah 

untuk saya pahami. 

5 Jika seluruh materi disajikan 100% secara 

ringkas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik. 

4 Jika seluruh materi disajikan 80% secara 

ringkas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik. 

3 Jika seluruh materi disajikan 60% secara 

ringkas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik. 

2   Jika seluruh materi disajikan 40% secara 

ringkas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik. 

 

1 Jika seluruh materi disajikan 20% secara 

ringkas sehingga mudah untuk dipahami 

peserta didik. 

B. Tampilan 

Lampiran C.9 
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  3 Cover E-LKPD 

menarik 

5 Jika cover E - LKPD 100% menarik untuk 

dipandang. 
4 Jika cover E - LKPD 80% menarik untuk 

dipandang. 
3 Jika cover E - LKPD 60% menarik untuk 

dipandang. 
2 Jika cover E - LKPD 40% menarik untuk 

dipandang. 
1 Jika cover E - LKPD 20% menarik untuk 

dipandang. 

4. E-LKPD 

memiliki 

ukuran yang 

praktis dan 

mudah   dibawa 

5 Jika seluruh E-LKPD yang didesain 100% 

memiliki tampilan warna dan gambar yang 

sangat sesuai dan  sangat menarik. 
 

4 Jika seluruh E-LKPD yang didesain 80% 

memiliki tampilan warna dan gambar yang 

sangat sesuai dan  sangat menarik. 

 
3 Jika seluruh E-LKPD yang didesain 60% 

memiliki tampilan warna dan gambar yang 

sangat sesuai dan  sangat menarik. 

 
2 Jika seluruh E-LKPD yang didesain 40% 

memiliki tampilan warna dan gambar yang 

sangat sesuai dan  sangat menarik. 

 
1 Jika seluruh E-LKPD yang didesain 60% 

memiliki tampilan warna dan gambar yang 

sangat sesuai dan  sangat menarik. 

 

5 E-LKPD 

memiliki 

ukuran yang 

praktis dan 

mudah                                           dibawa 

5 Jika E-LKPD 100% memliki ukuran yang 

praktis dan mudah dibawa kemana mana. 

4 Jika E-LKPD 80% memliki ukuran yang 

praktis dan mudah dibawa kemana mana. 

3 Jika E-LKPD 60% memliki ukuran yang 

praktis dan mudah dibawa kemana mana. 

2 Jika E-LKPD 40% memliki ukuran yang 

praktis dan mudah dibawa kemana mana. 

1 Jika E-LKPD 20% memliki ukuran yang 

praktis dan mudah dibawa kemana mana. 
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6.  Langkah – 

langkah dalam 

E-LKPD jelas 

dan mudah 

dibaca 

5 Jika seluruh langkah – langkah dalam E-

LKPD                 100%  jelas dan mudah dibaca 

4 Jika seluruh langkah – langkah dalam E-

LKPD                 80%  jelas dan mudah dibaca. 

 
3 Jika seluruh langkah – langkah dalam E-

LKPD                 60%  jelas dan mudah dibaca. 

 
2 Jika seluruh langkah – langkah dalam E-

LKPD                 40%  jelas dan mudah dibaca. 

 
1 Jika seluruh langkah – langkah dalam E-

LKPD                 20%  jelas dan mudah dibaca. 

 

7. Kombinasi 

warna dan 

gambar E-

LKPD 

menarik. 

 

5 Jika seluruh kombinasi warna dan gambar 

E-LKPD 100% menarik dan bervariasi 

sehingga peserta didik semangat dalam 

belajar 
4 Jika seluruh kombinasi warna dan gambar 

E-LKPD 80% menarik dan bervariasi 

sehingga peserta didik semangat dalam 

belajar 
3 Jika seluruh kombinasi warna dan gambar 

E-LKPD 40% menarik dan bervariasi 

sehingga peserta didik semangat dalam 

belajar 

 
2 Jika seluruh kombinasi warna dan gambar 

E-LKPD 40% menarik dan bervariasi 

sehingga peserta didik semangat dalam 

belajar 
1 Jika seluruh kombinasi warna dan gambar 

E-LKPD 20% menarik dan bervariasi 

sehingga peserta didik semangat dalam 

belajar 

 

8. Huruf yang 

digunakan 

jelas dan 

mudah dibaca 

 

5 Jika seluruh huruf yang digunakan 100% 

jelas dan mudah dibaca sehingga peserta 

didik semangat dalam belajar. 
4 Jika seluruh huruf yang digunakan 80% jelas 

dan mudah dibaca sehingga peserta didik 

semangat dalam belajar. 
3 Jika seluruh huruf yang digunakan 60% jelas 

dan mudah dibaca sehingga peserta didik 

semangat dalam belajar. 
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2 Jika seluruh huruf yang digunakan 40% jelas 

dan mudah dibaca sehingga peserta didik 

semangat dalam belajar. 
1 Jika seluruh huruf yang digunakan 20% jelas 

dan mudah dibaca sehingga peserta didik 

semangat dalam belajar. 

C.  Bahasa 

 

9. Bahasa  yang 

digunakan menarik 

dan mudah 

dipahami 

 

5 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam 

E-LKPD 100% disampaikan dengan 

menarik  untuk dipahami dan  mudah dibaca. 

 
4 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam 

E-LKPD 80% disampaikan dengan menarik  

untuk dipahami dan  mudah dibaca. 
 

3 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam 

E-LKPD 60% disampaikan dengan menarik  

untuk dipahami dan  mudah dibaca. 

 
2 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam 

E-LKPD 40% disampaikan dengan menarik  

untuk dipahami dan  mudah dibaca. 

 

 
1 Jika seluruh bahasa yang digunakan didalam 

E-LKPD 20% disampaikan dengan menarik  

untuk dipahami dan  mudah dibaca. 

 

A.  
Manfaat Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And 

Society)  Pada LKPD 

 

 10. . Dengan 

menggunakan 

E------LKPD 

berpendekatan  

 

 

 5 Jika seluruh E - LKPD berpendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran 100%  

membuat saya mudah dalam memahami 

konsep Struktur Atom. 
4 Jika seluruh E - LKPD berpendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran 80%  

membuat saya mudah dalam memahami 

konsep Struktur Atom. 

 
3 Jika seluruh E - LKPD berpendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran 60%  

membuat saya mudah dalam memahami 

konsep Struktur Atom. 
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2 Jika seluruh E - LKPD berpendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran 40%  

membuat saya mudah dalam memahami 

konsep Struktur Atom. 

   

1 Jika seluruh E - LKPD berpendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society) ini dalam pembelajaran 20%  

membuat saya mudah dalam memahami 

konsep Struktur Atom. 

\ 

 

 

11.  Pendekatan yang 

disediakan pada E-

LKPD dapat membantu 

saya mengenal SETS 

(Science, Environment, 

Technology, And 

Society)  yg terkandung 

dalam  budaya lokal 

 

 5 Jika Pendekatan yang disediakan pada E-

LKPD 100% membantu saya mengenal SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 
4 Jika Pendekatan yang disediakan pada E-

LKPD 80% membantu saya mengenal SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 
3 Jika Pendekatan yang disediakan pada E-

LKPD 60% membantu saya mengenal SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 
2 Jika Pendekatan yang disediakan pada E-

LKPD 40% membantu saya mengenal SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 
1 Jika Pendekatan yang disediakan pada E-

LKPD 20% membantu saya mengenal SETS 

(Science, Environment, Technology, And 

Society)  yg terkandung dalam budaya lokal 

12. . E-LKPD dapat 

meningkatkan 

minat saya untuk 

mempelajari materi 

Struktur Atom. 
 

5 Jika seluruh E-LKPD 100% meningkatkan 

minat saya untuk mempelajari materi Struktur 

atom dengan mudah. 
4 Jika seluruh E-LKPD 60% meningkatkan 

minat saya untuk mempelajari materi Struktur 

atom dengan mudah. 
3 Jika seluruh E-LKPD 60% meningkatkan 

minat saya untuk mempelajari materi Struktur 

atom dengan mudah. 
2 Jika seluruh E-LKPD 40% meningkatkan 

minat saya untuk mempelajari materi Struktur 

atom dengan mudah. 
1 Jika seluruh E-LKPD 20% meningkatkan 

minat saya untuk mempelajari materi Struktur 

atom dengan mudah. 

 13. Latihan yang  Jika seluruh latihan yang disediakan pada E-
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disediakan pada 

E-LKPD dapat 
membantu saya 
memahami konsep 
struktur atom. 

 

LKPD 100% dapat membantu saya dalam 

memahami konsep dengan benar. 

 

 Jika seluruh latihan yang disediakan pada E-

LKPD 80% dapat membantu saya dalam 

memahami konsep dengan benar. 
 Jika seluruh latihan yang disediakan pada E-

LKPD 60% dapat membantu saya dalam 

memahami konsep dengan benar. 
 Jika seluruh latihan yang disediakan pada E-

LKPD 40% dapat membantu saya dalam 

memahami konsep dengan benar. 
 Jika seluruh latihan yang disediakan pada E-

LKPD 20% dapat membantu saya dalam 

memahami konsep dengan benar. 
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji E- LKPD Berbasis Pendekatan 

SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada Materi 

Struktur Atom 

Oleh Ahli Media 

Satuan Pendidikan : SMAN 2 Tambang 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X Mipa /1 

VALIDATOR Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fitri 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SKOR 4 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 80 % 80 % 

 

VALIDATOR Pertanyaan 3 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fitri   0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

SKOR 4 4 5 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 80 % 100 % 

 

 Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fitri   0 0 0 4 0 0 0 0 4  0 0 0 0 5 

SKOR 4 4 5 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 80 % 100 % 

Lampiran D.2 
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VALIDATOR Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fitri   0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

SKOR 4 4 5 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 100 % 100 % 

 

VALIDATOR Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Fitri   0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SKOR 4 5 4 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 100 % 80 % 

Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Ahli Media  

Aspek Ukuran E-LKPD  (Pertanyaan 1 dan 2) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
8

10
 × 100% 

= 80% (valid) 

Aspek Desain Cover (Pertanyaan 3,4,5, 6, dan 7) 
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Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
21

25
 × 100% 

= 84 % (sangat valid) 

Aspek ilustrasi isi (pertanyaan 8,9,dan 10) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
13

15
 × 100% 

= 86 % (valid) 

Aspek Desain isi E-LKPD (Pertanyaan 11,12, 13,14, dan 15) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
22

25
 × 100% 

= 88 % (sangat valid) 

Total uji validitas ahli media 

No Aspek Penilaian Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 Ukuran E-LKPD 8 10 

2 Desain Cover 21 25 

3 Ilustrasi Isi 13 15 
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4 Desain isi E-LKPD  22 25 

Jumlah  64 75 

 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
64

75
 × 100% 

= 85% (sangat Valid 
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji Coba E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Ahli Materi 

Satuan Pendidikan : SMAN 2 Tambang 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X Mipa /1 

VALIDATOR Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Putri 

Anggrayni 

0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SKOR 4 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 80 % 80 % 

 

VALIDATOR Pertanyaan 3 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Putri 

Anggrayni 

0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SKOR 4 4 4 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 80 % 80 % 

 

 

VALIDATOR Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Putri 

Anggrayni 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SKOR 4 5 5 

SKOR 

VALIDITAS 

80 % 100 % 100 % 
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VALIDATOR Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Putri 

Anggrayni 

0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

SKOR 5 4 5 

SKOR 

VALIDITAS 

100 % 80 % 100 % 

 

VALIDATOR Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Putri 

Anggrayni 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SKOR 5 5 5 

SKOR 

VALIDITAS 

100 % 100 % 100 % 
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Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Ahli Materi 

Aspek Kualitas Isi (Pertanyaan 1,2, 3 dan 4) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
16

20
 × 100% 

= 80 %  (valid) 

Aspek SETS (Science, Environment, Technology, And Society)  (Pertanyaan 5, 

6, dan 7) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
12

15
 × 100% 

= 80 % (sangat valid) 

Aspek Kualitas Penyajian (pertanyaan 8,9,10 dan 11) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
19

20
 × 100% 

= 95  % (valid) 
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Aspek Kualitas Kebahasaan  (Pertanyaan 12, 13,14, dan 15) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
19

20
 × 100% 

= 95 % (sangat valid) 

Total uji validitas ahli materi 

No Aspek Penilaian Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 Kualitas Isi 16 20 

2 SETS (Science, 

Environment, 

Technology, And 

Society)   

12 15 

3 Kualitas Penyajian 19 20 

4 Kualitas Kebahasaan  19 20 

Jumlah  66 75 

 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
66

75
 × 100% 

= 88 % (sangat Valid) 
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Jumlah presentasi uji validitas media dan materi 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
130

150
 × 100% 

= 87% (sangat Valid) 
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GURU PRAKTIKALITAS 1 

 

Lampiran D.5 
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GURU PRAKTIKALITAS 2
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Distributor Uji Validitas Desain Dan Uji Coba Media E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Ahli Praktikalitas  

Satuan Pendidikan : SMAN 2 Tambang 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X Mipa 2/1 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SKOR 9 9 9 

PERSENTASE 90 % 90 % 90 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SKOR 8 9 8 

PERSENTASE 80 % 90 % 80 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SKOR 9 9 10 

PERSENTASE 90  % 90 % 100 % 
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Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SKOR 9 8 8 

PERSENTASE 90 % 80 % 80 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SKOR 10 10 9 

PERSENTASE 100 % 100 % 90 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 16 Pertanyaan 17 Pertanyaan 18 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SKOR 9 10 9 

PERSENTASE 90 % 100 % 90 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 19 Pertanyaan 20 Pertanyaan 21 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SKOR 8 8 8 

PERSENTASE 80 % 100 % 80 % 

 

Guru 

Praktikalitas 

Pertanyaan 22 

1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 5 

2 0 0 0 4 0 

SKOR 9 

PERSENTASE 90 % 
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Perhitungan Data Uji Validitas Media Pembelajaran E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Ahli Praktikalitas 1 dan 2 

Aspek Kualitas Isi   (Pertanyaan 1, 2, dan 3) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
27

30
 × 100% 

= 90% (sangat Praktis) 

Aspek SETS (Science, Environment, Technology, And Society)  (Pertanyaan 4, 5  

6 dan 7 ) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
43

50
 × 100% 

= 86 % (sangat Praktis) 

Aspek Kualitas Penyajian (pertanyaan 9, 10, 11, dan 12) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
35

40
 × 100% 

= 87 % (sangat Praktis) 
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Aspek Kebahasaan  (Pertanyaan 13, 14, 15, dan 16) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
38

40
 × 100% 

= 95% (sangat Praktis) 

Aspek Tampilan  (Pertanyaan 197, 18, 19, 20, 21 dan 22) 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
52

60
 × 100% 

= 86 % (sangat Praktis) 

Total uji praktikalitas 1 dan 2 

No Aspek Penilaian Skor yang 

Diperoleh 

Skor Maksimal 

1 Kualitas Isi 27 30 

2 SETS (Science, Environment, 

Technology, And Society) 

 

43 50 

3 Kualitas Penyajian 35 40 

4 Kebahasaan   38 40 

5 Tampilan 52 60 

Jumlah  195 220 

 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
195

220
 × 100%  
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= 89 % (sangat Praktis) 

 

 

 

  



179 

 

 

 

 

Lampiran D.7 



180 

 

 

 



181 

 

 

 

 



182 

 

 

 



183 

 

 

 



184 

 

 

 

 



185 

 

 

 



186 

 

 

 



187 

 

 

 



188 

 

 

 

 



189 

 

 

 

 



190 
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192 

 

 

 



193 

 

 

 



194 

 

 

 



195 

 

 

 

 



196 

 

 

 



197 

 

 

 



198 

 

 

 



199 

 

 

 



200 

 

 

 



201 

 

 

 

 



202 

 

 

 



203 
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Distributor Uji Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran Media E- 

LKPD Berbasis Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And 

Society) Pada Materi Struktur Atom 

Respon

den 

Siswa 

Nomor Soal 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

GRP 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 

MFR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

MJ 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

NFO 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

RP 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

KDR 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

SYA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

DM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

EF 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

HAD 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

RDP 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SA 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

WA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

DRR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

BSP 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

Total 62  66  61  65  72  

Perse

ntase 

83 %  88 %  81 %  87 %  96 %  
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Respon

den 

Siswa 

Nomor Soal 

6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

GRP 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

MFR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

MJ 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 

NFO 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

RP 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

KDR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SYA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

DM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

EF 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

HAD 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

RDP 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SA 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

WA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

DRR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

BSP 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 

Total 66  67  71  69  64  

Perse

ntase 

88 %  89 %  95 %  92 %  85 %  

 

 

Responden 

Siswa 

Nomor Soal 

11 12 13 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

GRP 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 

MFR 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 

MJ 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

NFO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

RP 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

KDR 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

SYA 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

DM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

EF 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

HAD 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 

RDP 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 

SA 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

WA 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

DRR 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 

Total 66  67  61  

Persentase 88 %  89 %  81 %  
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Perhitungan Data Media Pembelajaran Media E- LKPD Berbasis 

Pendekatan SETS (Science, Environment, Technology, And Society) Pada 

Materi Struktur Atom 

Oleh Siswa 

1. Petunjuk penggunaan E-LKPD mudah dipahami ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
62

75
 ×  100% 

 = 83 % 

2. Materi yang disajikan secara ringkas sehingga mudah untuk saya pahami ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
66

75
 ×  100% 

 = 88 % 

3. Apakah cover E-LKPD menarik ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
61

75
 ×  100% 

 = 8% 

4. Apakah E-LKPD memiliki desain tampilan warna dan gambar yang menarik? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
65

75
 ×  100% 
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 = 87 % 

5. Apakah E-LKPD memiliki ukuran yang praktis dan mudah dibawa ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
72

75
 ×  100% 

 = 96 % 

6. Apakah Langkah-langkah dalam E-LKPD jelas dan mudah dibaca ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
66

75
 ×  100% 

 = 88 % 

7. Apakah kombinasi warna dan gambar E-LKPD menarik ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
67

75
 ×  100% 

 = 89 % 

8. Apakah huruf yang digunakan jelas dan muda dibaca ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
71

75
 ×  100% 

 =  95 % 

9. Apakah Bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 
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Persentase kevalidan(%) =  
69

75
 ×  100% 

 = 92 % 

10. Apakah dengan  menggunakan E-LKPD berbasis pendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society) ini dalam pembelajaran membuat 

saya mudah dalam memahami konsep Struktur Atom ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
64

75
 ×  100% 

 = 85 % 

11. Apakah pendekatan yang disediakan E-LKPD dapat membantu saya 

mengenal SETS (Science, Environment, Technology, and Society) Yang 

terkandung dalam budaya lokal ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
66

75
 ×  100% 

 = 88 % 

12. Apakah E-LKPD dapat meningkatkan minat saya untuk mempelajari materi 

Struktur Atom ? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

Persentase kevalidan(%) =  
67

75
 ×  100% 

 = 89 % 
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13. Apakah Latihan yang disediakan pada E-LKPD dapat membantu saya dalam 

memahami konsep? 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

 

Persentase kevalidan(%) =  
61

75
 ×  100% 

 = 81  

JUMLAH PRESENTASE RATA – RATA  UJI RESPON SISWA 

Persentase kevalidan(%) =  
Jumlah skor hasil penilaian

Skor maksimal
 ×  100% 

=  
857

975
 × 100% 

= 89 % (sangat Valid) 
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DAFTAR NAMA VALIDATOR 

No Dosen / Guru Instansi 

1. Putri Anggrainy, S.Pd SMAN 2 Tambang 

2. Fitri Hartati, S.Pd MAN 4 Kampar 

 

DAFTAR NAMA SISWA  

NO INISIAL KELAS SEKOLAH 

1. GRP X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

2. MFR X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

3. MJ X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

4. NFO X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

5. RP X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

6. KDR X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

7. SYA X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

8. DM X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

9. EF X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

10. HAD X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

11. RDP X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

12. SA X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

13. WA X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

14. DRR X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

15. BSP X MIPA 2 SMA N 2 Tambang 

 

  

Lampiran E.1 
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KAtA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik (LKPD) Kimia dengan 

berbasis pendekatan SETS (Science,Environment,Technology, And Society) 

untuk SMA/MA Kelas X. penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan LKPD ini. Lkpd ini disusun sedemikian 

rupa bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep tentang 

materi Struktur atom. 

Penulis menyadari LKPD ini masih memiliki berbagai kekurangan kritik 

dan saran selalu penulis harapkan dari pembaca demi perbaikan LKPD. Akhir kata 

dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap LKPD dengan berbasis 

pendekatan SETS (Science,Environment,Technology, And Society) ini dapat 

bermanfaat untuk peserta didik serta guru mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

 

Pekanbaru  

 

Penulis  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi LKPD pendekatan SETS (Science,Environment,Technology, And Society) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) ini berorientasi menggunakan pendekatan SETS 

(science,environment,technology, and society), dapat dimaknakan sebagai sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat, merupakan satu kesatuan yang dalam konsep pendidikan 

mempunyai implementasi agar anak didik mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking). Pendidikan SETS dapat diawali dengan konsep-konsep yang 

sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari peserta didik atau 

konsep-konsep rumit sains maupun non sains. SETS diturunkan dengan landasan filosofis yang 

mencerminkan kesatuan unsur SETS dengan mengingat urutan unsur-unsur SETS dalam 

susunan akronim. 

Topik-topik yang menyangkut isi SETS (Science Environment Technology and 

Society) di luar materi pengajaran dipersiapkan oleh guru sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa. Adapun metode pendekatan SETS (Science Environment Technology and Society) 

yaitu diskusi, observasi, wawancara, karya wisata, eksperimenn, cerita, problem solving, tanya 

jawab, curah pendapat. Di dalam pengajaran menggunakan pendekatan SETS (Science 

Environment Technology and Society) peserta didik diminta menghubungkan antar unsur 

SETS (Science Environment Technology and Society).  

LKPD ini didesain bertujuan agar peserta didik menghubungkan antara konsep sains 

yang dipelajari dengan benda-benda yang berkenaan dengan konsep tersebut pada unsur lain 

dalam SETS (Science Environment Technology and Society), Sehingga memungkinkan murid 

memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keterkaitan konsep tersebut dengan unsur 

lain dalam SETS (Science Environment Technology and Society) baik dalam bentuk kelebihan 

maupun kekurangannya. Sehingga keterampilan khusus yang harus ditanamkan dalam diri 

peserta didik demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. 
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Petunjuk Penggunaan 

1. Setiap pertemuan memuat 1 

tema SETS yang akan di bahas.  

2. Kerjakan setiap latihan yang 

ada di dalam LKPD sesuai 

instruksi guru. 

3. Silahkan bertanya jika belum 

mengerti 

 

4. Bacalah Doa sebelum 

mempelajari LKPD. 

5. Pelajari materi yang 

disajikan dalam LKPD secara 

runtut. 

6. Tandai atau garis bawahi 

bagian-bagian yang dianggap 

penting.  

 

Kompetensi Inti 

KI 3 :    Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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Kompetensi Dasar (KD) 

 

3.2 Menganalisis perkembangan model teori atom berdasarkan teori para ahli 

yang telah berkembang. 

4.2 Mengetahui berbagai partikel-partikel penyusun atom dan lambing partikel-

partikel penyusun atom. 

4.3 partikel-partikel penyusun atom dan lambang partikel penyusun atom. 
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Indikator 

 

3.2.1 Menganalisis dan diskusi terkait  dengan perkembangan model atom menurut para ahli. 

3.2.2 Membedakan teori atom Dalton,Thomson, Rhuterford, Niels Bohr, dan Mekanika 

Kuantum. 

3.2.3 Menuliskan apa saja partikel-partikel penyusun atom. 

4.2.1 Menjelaskan partikel-partikel penyusun atom dan lambang partikel penyusun atom. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

3.1.1 Dengan mempelajari materi tentang perkembangan model atom, peserta didik dapat 

dengan benar menganalisis apa perkembangan model atom menurut para ahli. 

3.1.2 Setelah mempelajari materi tentang perkembangan model atom, peserta didik dapat 

dengan tepat mendeskripsikan gambar mengenai model atom. 

3.1.3 Dengan mempelajari materi tentang partikel penyusun atom, peserta didik dapat dengan 

benar menjelaskan mengenai partikel penyusun atom. 

3.1.4 Dengan mempelajari materi tentang lambang atom, peserta didik dapat dengan benar 

menganalisis mengenai lambang atom. 

. 

 

 

 

SETS (Science, Environment, Technology, and Society) adalah cara 

penyampaian materi ajar kepada peserta didik dengan menggali apa yang diketahui oleh 

anak didik tentang isu-isu atau fenomena-fenomena yang sedang hangat dibicarakan di 

tengah-tengah masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan konsep atau teori 

pembelajaran yang ingin disampaikan. Dengan demikian, awal dari pembelajaran SETS 

ini adalah pengetahuan peserta didik itu sendiri. 
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Pendekatan SETS 
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STRUKTUR ATOM 

MODEL ATOM  

 

 

DALTON 

THOMSON 

RHUTERFORD 

NIELS BOHR 

MEKANIKA 

GELOMBANG 

INTI 

ATOM 
ELEKTRON 

Tersusun dari 

Digambarkan dengan 

PROTON NEUTRON 

KULIT ELEKTRON 
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STRUKTUR ATOM 

Sub materi : 

Teori tentang perkembangan atom dari berbagai ahli. 

Tujuan Pembelajaran :  

1. Peserta didik dapat mengetahui perkembangan model atom 

dari para ahli 

2. Peserta didik dapat menganalisis  perkembangan model 

atom  

3. Peserta didik dapat menganalisis keunikan setiap teori 

atom yang ada. 

 
Petunjuk belajar : 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan literature laiinya yang 

berkaitan dengan materi, sebelum mengerjakan LKPD ini. 

2. Bekerjalah dengan teliti dan bertanggung jawab. 

3. Jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini dengan 

tepat. 

 

“banyak yang ingin pintar, tapi tak 

banyak yang mau belajar” 
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PENDAHULUAN  
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Apakah anda tahu contoh-contoh atom dalam kehidupan 

sehari-hari ? 

Apakah anda tahu apa saja bagian penyusun sebuah 

atom ? 

Jika anda ingin tahu mengenai jawaban dari pertanyaan diatas 

dengan memuaskan, maka anda harus mempelajari materi 

struktur atom ini ! 

2 

 

Pernahkah anda membayangkan 

bahwa keberadaan alam 

semesta, dunia dan seisinya 

termasuk juga kita hanya 

mungkin terjadi dengan adanya 

keseimbangan yang teramat 

halus dan teliti? atom adalah 

Bagian terkecil dari suatu unsur 

yang masih memiliki sifat unsur 

tersebut. Struktur atom 

menggambarkan bagaimana 

partikel-partikel dalam atom 

tersusun. Pada bab ini anda akan 

diajak untuk meninjau lebih jauh 

tentang struktur sempurna yang 

berada didalam sebuah atom. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sains (science) 

Struktur atom merupakan materi ipa yang membahas 

bagaimana atom-atom itu terbentuk, dari siapa 

pencetus teori atom. Pada gambar disamping dapat kita 

lihat penggunaan teori atom Dalton dengan unsur H2O, 

dan teori atom borh dengan unsur Al  

 

 

Lingkungan (Environment) 

Pada bahan ajar ini kita juga bisa melihat apa sajakah 

dampak negatif terkait dengan pengaplikasian materi struktur 

atom bagi lingkungan, salah satunya kita dapat melihat Dampak 

negatif yang ditimbulkan dari penggunaan bom atom hirosima 

dan Nagasaki, dimana dampak negatif yang dihasilkan dari 

penggunaan bom atom ini ialah lingkungan atau daratan yang 

terkena oleh percikan bom atom ini tidak bisa untuk ditinggali 

lagi oleh manusia karena sudah tercemas oleh beberapa bahan 

kimia 

Teknologi (technology) 

Penggunaan teori atom ini juga dimanfaatkan manuisa dalam bidang 

teknologi salah satunya adalah teknologi mengenai pembuatan Alat 

peraga tabel periodik unsur dimana berfungsi untuk mengenal 

struktur atom yang telah dimodifikasi dirancang menggunakan 

teknologi Augmented reality. 

Masyarakat(society) 

Penting bagi kita tahu mengenai sifat fisika dan kimia 

serta kegunaan dari partikel atau zat yang berada disekeliling 

kita. Salah satunya kita dapat menemukan atom disekitar kita 

salah satunya yaitu dari air yang kita minum, dari segelas air kita 

dapat mengambil setetes air, didalam setetes air tersebut 

terdapat bertrilyun-triliyun molekul air, molekul adalam bagian 

terkecil dari suatu materi, dalam ilmu kimia air memiliki rumus 

H dan O. dalam hal ini atom adalah bagian terkecil dari suatu 

materi. 
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Animasi atom Borh 

 

 

Animasi mengenai model perkembangan teori atom dapat dilihat pada link ini. 

https://www.youtube.com/watch?v=pD3wmt9b7Cs.  

Animasi atom dalton 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pD3wmt9b7Cs


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap materi di alam semesta ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang oleh 

para ahli dikenal dengan nama atom. Sejak dahulu kala pertama manusia berpikir tentang zat 

penyusun setiap materi, kemudian dirumuskannya teori atom dan sampai sekarang di zaman yang 

serba canggih ini, keberadaan atom sudah diterima semua orang, tetapi bagaimana bentuk 

sebenarnya atom tersebut serta penyusunnya belum diketahui secara pasti. Para ahli hanya 

menerka-nerka berdasarkan pengamatan di laboratorium terhadap gejala yang ditimbulkan jika 

suatu materi diberi perlakukan tertentu. Dari pengamatan gejala-gejala tersebut para ahli 

kemudian membuat teori tentang atom dan memperkirakan bentuk atom tersebut yang dikenal 

dengan sebutan model atom. Model-model atom yang diusulkan oleh para ahli mengalami 

perkembangan sampai sekarang dan akan terus berkembang seiring dengan semakin canggihnya 

instrumen laboratorium yang ditopang oleh kemajuan iptek yang luar biasa. 

Atom merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur 

tersebut, sebagai contoh logam emas jika dipotong-potong sedemikian rupa, maka akan diperoleh 

suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih mempunyai sifat yang 

sama   

 

Perkembangan pemahaman 

mengenai struktur atom 

Ayo Belajar 

Animasi tentang atom dapat 

disimak pada link  berikut : 

https://youtu.be/_SvRmt71jZk 
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https://youtu.be/_SvRmt71jZk


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Model atom Dalton  

Pada tahun 1803-1808, John Dalton merumuskan teori atom yang pertama yang dikenal 

dengan teori atom Dalton. Dalam teorinya, Dalton membuat beberapa hipotesis sebagai 

berikut:  

a) Materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi dan 

tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 

b) Atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal (ukuran, bentuk, dan 

massa) tetapi berbeda sifat-sifatnya dari atom unsur lain. 

c) Reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, dan penyusunan kembali atom-atom. 

d) Atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa 

dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Belajar  
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Dibawah ini adalah 

gambar penemu teori 

atom dalton 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Model atom Thomson   

Pada tahun 1898, Thomson merumuskan teori yang disebut Teori Atom Thomson: Atom 

merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan dipermukaannya tersebar 

elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson juga dikenal dengan model “roti 

kismis” roti diumpamakan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang 

bermuatan negatif..   

 

 
3. Model atom rutherford  

Rutherford (1910) merumuskan teori atom yang disebut dengan model 

atom Rutherford. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang merupakan 

terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bermuatan negatif 

mengelilinginya dalam ruang hampa.    

 

 

 

 

 

Ayo Belajar  
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Dibawah ini adalag 

gambar penemu teori 

atom thomson 

 

Dibawah ini adalah 

penemu teori atom 

Rutherford 
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4. Model atom niels bohr   

Bohr merumuskan teori (model) atom yang disebut dengan teori atom Bohr, yakni sebagai 

berikut: 

a. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif. 

b. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. 

c. Elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi, karena tiap 

lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. 

d. Jika elektron pindah lintasan, maka terjadi perubahan energi sebesar ∆E = E2 – E1. 

E1 dan E2 adalah energi lintasan pada tingkat rendah dan tinggi.  

 

 

 

Ayo Belajar  
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Dibawah ini 

adalah penemu 

teori atom borh 
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Ayo Belajar   

Atom adalah bagian yang sangat kecil dari sutau unsur yang tidak memiliki 

sifat unsur tersebut. Partikel-partikel penyusun atom terdiri dari 

elektron, proton dan neutron. 

b 

Beberapa teori tentang Atom menurut para Ahli 

1. Model atom Dalton (1776-1884) 

Atom sebagai partikel terkecil yang Menyusun setiap benda atau materi, yang 

mana tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom juga seperti 

bola pejal seperti tolak peluru. 

 

2. Model atom Thomson (1856-1940) 

Bola padat yang bermuatan positif dan kemudian menemukan elektron 

bermuatan negative didalamnya. Dan ia juga membuktikan adanya elektron 

sebagai partikel bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar 

katoda. 

 

3. Model atom Rutherford (1871-1937) 

Ia menggambarkan atom sebagai bola berongga yang tersusun dari inti atom 

dan elektron yang mengelilinginya dan ia juga menemukan bahwa inti atom 

memeiliki muatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. 

 

4. Model atom Bohr (1885-1962) 

Elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan 

atau tingkat energi tertentu yang dikenal sebagai kulit atom, hal ini digunakan 

untuk menentukan konfigurasi elektron. 

 

5. Model atom Mekanika Kuantum 

Model mekanika kuantum merupakan model atom dengan orbital lintasan 

elektron, model ini kemungkinan bahwa terdapat daerah kemungkinan, 

ditemukannya elektron yag disebut dengan orbital, dengan kata lain himpunan 

orbital akan membentuk sub kulit, dan himpunan sub kulit akan membentuk 

kulit. 
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Perkembangan Model Atom 

 
Perkembangan Model Atom  

 

 

Berdasarkan peta konsep diatas model Atom mengalami 5 perkembangan yaitu : 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Refleksi 

Refleksikan atau diskusikan konsep dasar yang telah kalian pelajari, presentasikan 

dan kemukakan hasil rangkuman yang telah kalian buat ! 

Teori mengenai atom menurut para ahli  

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sub materi : 

Partikel-partikel penyusun inti atom. 

Tujuan Pembelajaran :  

1. Peserta didik dapat mengetahui partikel-partikel apa saja 

penyusun inti atom. 

2. Peserta didik dapat menganalisis mengenai partikel-

partikel penyusun atom. 

3. Peserta didik dapat mengetahui tanda atom. 

4. Peserta didik dapat menganalisis mengenai tanda – tanda 

atom 
Petunjuk belajar : 

1. Bacalah buku, bahan ajar, dan literature laiinya yang 

berkaitan dengan materi, sebelum mengerjakan LKPD 

ini. 

2. Bekerjalah dengan teliti dan bertanggung jawab. 

3. Jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini dengan 

tepat. 

q 

STRUKTUR ATOM 

“Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan 

impian tidak akan pernah menjadi kenyataan 

tanpa adanya kerja keras” 
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Ayo belajar  

 

Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti 

atom beserta elektron bermuatan negative yang mengelilinginya. Relatif 

terhadap pengamatan sehari-hari atom merupakan objek yang sangat kecil 

dengan massa yang sama kecilnya, atom hanya bisa dipantau menggunakan alat 

khusus seperti mikroskop. 

Pendahuluan  

a. Partikel Dasar Penyusun Atom  

Atom sangat kecil sekali sehingga tidak bisa diamati meskipun dengan menggunakan 

mikroskop. Akan tetapi kita bisa mempelajari sifat-sifat atom melalui gelaja yang timbul bila 

diberi medan magnet, medan listrik, atau cahaya. Dari gejala tersebut telah dibuktikan bahwa 

atom mengandung elektron, proton, dan neutron yang disebut partikel dasar pembentuk atom 

(Syukri., 1999). Partikel dasar penyusun atom dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Partikel Dasar Penyusun Atom 

Partikel Massa(g) Muatan 

Coloumb Muatan unit 

Elektron 9.10938 x 10-28 -1.6022 x 10-19 1- 

Proton 1.67262 x 10-24 +1.6022 x 10-19 1+ 

Neutron 1.67493 x 10-28 0 Tidak ada 

. 
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Ayo be;ajar  

 

1. Elektron 

Pada tahun 1875, Crookes membuat tabung kaca yang kedua ujungnya dilengkapi dengan 

sekeping logam elektroda. Setelah udara dalam tabung divakumkan dan kedua elektroda dihubungkan 

dengan arus searah bertegangan tinggi, ternyata timbul sinar pada kutub negarif (katoda) yang 

bergerak menuju kutub positif (anoda). Sehingga sinar ini disebut sinar katoda dan alatnya disebut 

tabung sinar katoda. Sinar katoda dapat memutarkan baling-baling yang dipasang pada jalannya berkas 

sinar katoda, hal ini menunjukkan sinar katoda bersifat seperti partikel (memiliki massa). Sinar katoda 

bermuatan negatif ditunjukan dari pembelokan sinar katoda yang mendekati kutub positif dari medan 

magnet dan medan listrik (Sunarya., 2010).  

Sifat sinar katoda tidak bergantung pada bahan katoda yang digunakan. Hal ini dibuktikan oleh 

Thomson dengan mengganti katoda percobaan Crookes dengan logam lain, dan ternyata hasilnya sama. 

Akhirnya, ia berkesimpulan bahwa sinar katoda adalah partikel negatif yang terdapat pada semua atom. 

partikel ini diberi nama elektron., dibawah ini dapat kita lihat salah satu contoh penggunaan elektron 

dalam bidang sains dan teknologi. 
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Sains (Science) 

Patikel penyusun atom merupakan materi ipa yang membahas tentang apa 

saja partikel penyusun atom yang dimulai dari elektron, proton dan neutron, 

pada gambar disamping dapat kita lihat mengenai partikel penyusun atom, 

disamping ini adalah salah satu contoh dengan unsur karbon dengan no atom 

6 pada gambar kita dapat melihat letak proton, elektron dan neutron dari 

karbon, dan kita dapat melihat unsur O dengan no atom 8 pada gambar kita 

dapat melihat letak proton, neutron dan elektron unsur O. 

 

Teknologi (technology)  

Partikel - partikel penyusun atom ini bisa 

juga kita jumpai dalam bidang teknologi yang 

sering digunakan oleh manusia salah satunya bisa 

kita lihat pada mikroskopi elektron, dimana 

berfungsi menembakkan elektron kearah sampel, 

didalam elektron ini terdapat filamen yang 

berfungsi sebagai katoda. 
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Ayo Belajar  

2. Proton  

Golstein pada tahun 1886 membuat alat yang mirip dengan tabung Crookes. Katoda dibuat berlubang 

dan diletakkan sedikit ke dalam. Tabung diisi gas Hidrogen bertekanan rendah. Setelah dialirkan listrik 

menghasilkan dua macam sinar. Pertama, sinar katoda (elektron) yang bergerak dari katoda ke anoda. Kedua 

sinar yang bergerak ke katoda dan sebagian masuk ke dalam lobang (saluran) sehingga disebut juga sinar 

saluran. Hasil penyalidikan terhadap sinar saluran adalah sebagai berikut: 

a) Diuji dengan medan magnet atau listrik ternyata sinar ini bermuatan positif, maka disebut juga 

sinar positif. 

b) Jika tabung diisi gas lain, seperti helium, oksigen, dan nitrogen menghasilkan sinar positif yang 

berbeda. Berarti sinar yang dihasilkan bergantung pada jenis gas dalam tabung. 

c) Nilai e/m sinar ini berbeda antara satu dengan lain. Hal ini berarti sinar positif memiliki masa 

dan muatan tertentu. Massa sinar postif jauh lebih besar dari pada elektron. 

d) Sinar positif yang paling ringan berasal dari gas hidrogen dan bermuatan sebesar muatan 

elektron, tetapi tandanya berlawanan. Sinar positif ini kemudian dikenal dengan nama proton. 

Massa proton = 1,67 x 10-24 g (1.836 x massa elektron). 

3. Neutron  

Disamping elektron dan proton, atom juga mengandung partikel lain yang disebut neutron. 

Neutron memiliki massa 1,6750 x 10-24 g dan tidak bermuatan (netral). Awalnya Rutherford 

berhipotesis bahwa dalam inti atom terdapat neutron, dan kemudian dibuktikan oleh Chadwick pada 

tahun 1932 (Syukri., 1999). dibawah ini adalah contoh penggunaan neutron dalam bidang Sains, 

teknologi, lingkungan dan masyarakat. 
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Teknologi (Technology) 

Penting jika kita mengetahui apa saja penggunaan neutron dalam 

bidang teknologi, salah satuny adalah Teknik pengaktivan neutron, 

teknik nuklir ini digunakan untuk menuntukan kandungan mineral 

didalam tubuh terutama unsur-unsur yang terdapat didalam tubuh 

dengan jumlah yang sangat kecil (Co,Cr, F, Fe, Mn, Se, V, Zn dsb) 

pemakaiannya dengan cara bahan biologi yang akan diperiksa 

ditembaki oleh neutron. 

 

Masyarakat (society) 

Dalam masyarakat juga banyak terdapat peggunaan elektron, 

salah satunya dapat kita lihat yaitu televisi tabung, televisi 

dan monitor masih memiliki tabung sinar katoda, tabung sinar 

katoda ini menembakkan elektron ke permukaan fosfor dan 

magnet, setiap elektron akan membentuk pixel yang menjadi 

warna dilayar televisi atau monitor. 

 

Salah satu contoh yang dapat kita lihat juga pada emas yang tdak 

mengalami perkaratan, karena relativitas yang ada di elektron emas 

juga menjadi alas an kenapa emas tidak cepat mmengalami korosi 

seperti logam pada umumnya, elektron emas tidak mudah bereaksi , 

elektron emas juga cukup berat dan dekat dengan inti atom  artinya 

elektron emas yang berada di luar inti atom tidak berada seperti 

elektron yang ada di jenis logam-logam lainnya. 

 

 

 

 

Ayo belajar 

Lingkungan (environent) 

Penggunaan elektron juga bisa diaplikasikan pada lingkungan salah satu contohnya adalah 

system pengolahn limbah cair organik, system ini memanfaatkan aktivitas metabolism 

dan respirasi sel mikroorganisme yang menghasilkan elektron dan proton , proton yang 

dihasilkan akan berpindah ke anoda, dengan sistem in akan mengurangi kadar limbah yang 

dikeluarkan bagi linkungan.  
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Lambang Atom 

Sejak neutron ditemukan oleh Chadwick, diyakini bahwa atom 

terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron, sedangkan di sekitarnya terdapat elektron 

yang berputar mengelilinginya. Yang membedakan antara atom satu dengan yang lainnya adalah 

jumlah partikel tersebut, dan bukan jenisnya. Kecuali atom hidrogen, atom unsur selalu 

mengandung proton, neutron, dan elektron. Setiap atom netral mempunyai muatan inti sama 

dengan muatan elektron. Dengan kata lain, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron 

disekitarnya, contohnya Hidrogen, Helium, dan Litium. Supaya lebih ringkas dan praktis ketiga 

atom tersebut dilambangkan sebagai berikut. 

Proton bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan, jadi muatan inti atom hanya 

berasal dari proton, besarnya muatan positif satu proton sama dengan besarnya muatan 

negatif satu elektron, tetapi dengan tanda yang berbeda. 𝐻 1
1    𝐻𝑒2

4  

 𝐿𝑖3
7  

 Lambang atom secara umum:  

𝑋𝑍
𝐴  

A = jumlah p dan jumlah n (nomor massa) 

Z = jumlah e = jumlah p (nomor atom)  

X = lambang unsur (Syukri., 1999) 
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Atom-atom suatu unsur dapat mempunyai nomor massa yang berbeda 

karena jumlah neutron dalam atom tersebut berbeda. Sebagai contoh, hydrogen 

mmpunyai tiga jenis atom, yaitu atom hydrogen yang hanya mempunyai sebuah 

proton didalam inti tanpa ada neutronnya, atom hydrogen yang mempunyai sebuah 

neutron dan atom hydrogen dengan dua buah neutron. Sehingga atom hydrogen 

aada yang mempunyai nomor massa 1 sma, 2 sma, dan 3 sma. Atom-atom dari 

unsur sama tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda disebut isotop. 

Untuk membedakan isotop yang satu dengan isotop yang lainnya, digunakan tanda 

atom lengkap yang menunjukkan jumlah proton dan neutron atau nomor atom dan 

nomor massa. 
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1. Suatu ion X bermuatan negatif 2 mempunyai nomor massa 16 dan 

jumlah elektron 10 maka salah satu isotop atom tersebut dapat 

dilambangkan … 

 

 

2. Unsur X memiliki 11 proton dan nomor massanya 23. 

Unsur Y memiliki nomor atom 12 dan memiliki 12 neutron. Tentukan: 

a) nomor atom dan nomor massa unsur X 

b)  nomor atom dan nomor massa unsur Y 

c)  apakah kedua unsur termasuk isoton, isotop atau isobar 

 

3. Unsur X memiliki 10 proton dan 12 neutron, sedangkan unsur Y memiliki 

nomor massa 24 dan nomor atom 12. Kedua unsur itu termasuk… 

 

 

 

 

Ayo Berlatih 
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jelaskan apa yang kamu ketahui dari partikel – partikel penyusun inti atom ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Dapatkan kalian membedakan antara elektron, neutron dan proton ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-LKPD Kimia - Struktur Atom 

 

  

Refleksi  

Refleksikan atau diskusikan konsep dasar yang telah kalian pelajari 

, presentasikan dan kemukakan hasil rangkuman yang telah kalian 

buat ! 
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²⁷Al₁₃³⁺  

Berapakah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom aluminium tersebut ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

108Ag47 

Tentukanlah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom argentium tersebut ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

88Ag38
2+

 

Tentukanlah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom strontium tersebut ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Diskusi dan Evaluasi 
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KUNCI JAWABAN 

 

Ayo Belajar 

1. sotop adalah senyawa dengan nomor massa yang berbeda namun nomor 

atom yang sama / jumlah proton, bila bermuatan negatif berarti ia 

kelebihan elektron dibanding atom aslinya. 

Sehingga notasi yang tepat untuk isotop ini adalah 8X 

2. a) nomor massa telah disebutkan, tinggal nomor atom unsur X 

nomor atom = jumlah proton = 11 → 23
11X 

 

b) nomor atom telah disebutkan, tinggal nomor massa unsur Y 

nomor massa = nomor atom + jumlah neutron = 24 → 24
12X 

 

c) kedua unsur termasuk isoton, dengan jumlah proton sama 12 

 

3. Unsur X: 

• Jumlah proton = 10 

• Jumlah neutron = 12 

Unsur Y: 

• Nomor massa (A) = 24 

• Nomor atom = jumlah proton (p) = 12 

• Jumlah neutron = A – p = 24 – 12 = 12 

Dari informasi yang didapat pada soal, jumlah neutron unsur X sama dengan 

jumlah neutron unsur Y yaitu sama dengan 12. Jumlah neutron sama 

merupakan kriteria untuk isoton. 

1.  

Perkembangan model atom. (p1) 
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Refleksi (p1) 

Teori mengenai atom menurut para ahli  

1. Model atom Dalton (1776-1884) 

Atom sebagai partikel terkecil yang Menyusun setiap benda atau materi, yang mana tidak 

dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom juga seperti bola pejal seperti tolak 

peluru. 

 

2. Model atom Thomson (1856-1940) 

Bola padat yang bermuatan positif dan kemudian menemukan electron bermuatan negative 

didalamnya. Dan ia juga membuktikan adanya electron sebagai partikel bermuatan negative 

dalam atom melalui percobaan tabung sinar katoda. 

 

3. Model atom Rutherford (1871-1937) 

Ia menggambarkan atom sebagai bola berongga yang tersusun dari inti atom dan electron 

yang mengelilinginya dan ia juga menemukan bahwa inti atom memeiliki muatan positif dan 

massa atom terpusat pada inti atom. 

 

4. Model atom Bohr (1885-1962) 

Electron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat 

energi tertentu yang diknal sebagai kulit atom , hal ini digunakan untuk menentukan 

konfigurasi electron. 

 

5. Model atom Mekanika Kuantum 

Model mekanika kuantum merupakan model atom dengan orbital lintasan electron, model 

ini kemungkinan bahwa terdapat daerah kemungkinan, ditemukannya electron yag disebut 

dengan orbital, dengan kata lain himpunan orbital akan membentuk sub kulit, dan himpunan 

sub kulit akan membentuk 
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Refleksi (p2) 

 

jelaskan apa yang kamu ketahui dari partikel – partikel penyusun inti atom ? 

 hasil-hasul experiment para ilmuan menunjukkan bahwa atom adalah partikel 

bermuatan netral berbentuk bulat dan tersusun atas inti atom yang bermuatan 

positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron berada 

didalam inti atom sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena 

muatan listriknya. 

Dapatkan kalian membedakan antara elektron, neutron dan proton ? 

 Proton bemruatan negative, neutron tidak bermuatan, jadi muatan inti atom 

hanya berasal dari proton, besarnya muatan positif satu proton sama dengan 

besarnya muatan negative satu elektron, tetapi dengan tanda yang berbeda. 
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Disukusi dan evaluasi (p2) 

²⁷Al₁₃³⁺  

Berapakah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom aluminium tersebut ? 

 Proton = 13 

 Neutron = 27-13 = 14 

 Elektron = 13-3= 10 

108Ag47 

Tentukanlah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom argentium tersebut ? 

 Proton = 47 

 Neutron = 108-47= 61 

 Elektron = 47 

88Sr38
2+

 

Tentukanlah jumlah proton, elektron dan neutron dari atom strontium tersebut ? 

Proton = 47 

 Neutron = 108-47= 61 

 Elektron = 47 
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