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ABSTRAK 

 
LYA DENI PRILIANTI. 131620471. Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil 

Kali Kelarutan Berbasis Hierarki Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya. 

Dibimbing oleh DEDEH KURNIASIH, S.Pd, M.Si dan FITRIANI, S.Si, M.Si, 

M.Sc. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sumber belajar yang digunakan siswa 

pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang memadukan konsep dan 

perhitungan belum dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan LKS Berbasis Hierarki Konsep pada materi 

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Kelas XI IPA MAN Kubu Raya yang valid, 

praktis, dan efektif. Kevalidan diukur dari penilaian validator dari aspek materi, 

media, dan bahasa menggunakan lembar validasi. Kepraktisan diukur dari respon 

guru dan siswa setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. 

Keefektifan diukur dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. Model pengembangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Borg & Gall, 

namun melalui pertimbangan tertentu peneliti hanya mengambil 7 dari 10 tahapan 

yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi 

tidak langsung dan teknik pengukuran. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

lembar angket dan soal tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

menunjukkan bahwa LKS Berbasis Hierarki Konsep yang dikembangkan valid 

dengan nilai kevalidan sebesar 1,00 dan berada pada kriteria sangat tinggi. LKS 

juga mendapat respon positif dari siswa dan guru dengan nilai sebesar 81,77% dan 

85,71% yang masuk pada kriteria sangat baik pada uji coba lapangan awal serta 

sebesar 84,57% dan 92,86% dengan kriteria sangat baik pada uji coba lapangan 

utama, dan LKS ini telah efektif karena siswa tuntas secara klasikal dengan 

persentase sebesar 75%. Oleh karena itu, LKS berbasis hierarki konsep ini dapat 

dijadikan sebagai alternatif sumber belajar bagi siswa. 

 

Kata Kunci: LKS, hierarki konsep, kelarutan dan hasil kali kelarutan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Konsep ilmu kimia merupakan konsep yang abstrak. Dalam ilmu kimia 

banyak terdapat konsep-konsep abstrak, dan hal ini menyebabkan siswa sulit 

memahami konsep kimia dan menggambarkannya ke dalam bentuk yang konkret. 

Salah satu materi kimia yang memiliki karakteristik tersebut adalah materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) yang dipelajari di kelas XI pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Mengingat karakteristik materi Ksp yang 

konsep materinya abstrak, maka untuk menunjang proses pembelajarannya 

dibutuhkan sumber belajar yang baik. Sumber belajar tersebut dapat berupa media 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses 

pembelajaran dapat membangkitkan minat, motivasi, serta membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa (Arsyad, 2014: 13). Oleh karena itu, penggunaan media 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran Ksp. Pemahaman konsep siswa pada 

materi Ksp perlu ditingkatkan karena materi ini dapat dirasakan dalam kehidupan 

sehari-hari, diantaranya adalah dalam pembuatan garam dapur, menjaga lapisan 

email gigi agar tidak terkikis, dan penghilang kesadahan. Ketidakpahaman siswa 

terhadap materi Ksp dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam mempelajari materi 

Ksp tersebut.  

 Fakta bahwa siswa kesulitan dalam mempelajari materi Ksp 

mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

ulangan harian siswa pada semester genap kelas XI IPA Tahun Ajaran 2015/2016 

MAN Kubu Raya pada Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1. materi Ksp merupakan 

materi dengan nilai rata-rata terendah dan belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) sebesar 75. Hal ini menunjukkan bahwa materi Ksp belum 

dipahami dengan baik oleh siswa yang dapat dilihat  dari nilai rata-rata yang hanya 

mencapai 63,86. 
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Tabel 1.1. Nilai Rata-Rata Ulangan Harian Kimia Semester Genap Kelas 

XI IPA Tahun Ajaran 2015/2016 MAN Kubu Raya 

No. Materi Nilai Rata-Rata Ulangan Harian 

 
XI IPA 1 XI IPA 2 

Rata-Rata Kedua 

Kelas 

1 Asam Basa, Larutan 

Penyangga, Hidrolisis 

Garam 

72,90 67,32 70,11 

2 Kelarutan dan Hasil 

Kali Kelarutan 

61,13 66,60 63,86 

3 Koloid 77,92 96,00 86,96 

Sumber: Guru Kimia MAN Kubu Raya 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 6 orang siswa kelas XII 

IPA dengan kemampuan berbeda (2 siswa berkemampuan rendah, 2 siswa 

berkemampuan sedang, dan 2 siswa berkemampuan tinggi) MAN Kubu Raya pada 

tanggal 20 Januari 2017 (Lampiran A-1), diperoleh informasi bahwa materi Ksp 

adalah salah satu materi sulit di kelas XI IPA. Siswa mengatakan di dalam materi 

ini terdapat rumus yang hampir sama satu dengan yang lainnya seperti pada bahasan 

hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Selain itu, materi pada Lembar 

Kerja Siswa (LKS) juga sulit dipahami seperti pada submateri reaksi pengendapan. 

Hal ini menyebabkan siswa kesulitan memilih  rumus yang tepat untuk digunakan 

menyelesaikan soal meskipun siswa telah memahami tentang penulisan indeks dan 

koefisien. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 

kimia MAN Kubu Raya pada tanggal 26 Januari 2017 (Lampiran A-2), yang 

menyatakan bahwa siswa kesulitan dalam mempelajari materi Ksp karena siswa 

sering bingung saat menghitung kelarutan, Ksp, dan menghubungkan kelarutan 

dengan hasil kali kelarutan pada soal-soal yang diberikan, baik pada soal latihan 

maupun ulangan. 

 Telah banyak upaya yang dilakukan guru kimia MAN Kubu Raya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ini yaitu dengan sering 

memberikan latihan soal untuk dikerjakan siswa di depan kelas dan memberikan 

reward kepada siswa yang dapat mengerjakan soal tersebut dengan benar berupa 

nilai. Namun dari 30 siswa, hanya ± 10 siswa yang sering mengerjakan soal di 
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depan kelas, sedangkan siswa yang lainnya hanya memperhatikan saja dan tidak 

mau mengerjakan soal yang diberikan guru di depan kelas. Siswa cenderung 

mengerjakan soal dan menyalin jawaban setelah dikerjakan oleh siswa yang maju 

ke depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa tidak memahami materi. 

Ternyata upaya yang telah guru lakukan ini belum maksimal karena belum dapat 

meningkatkan pemahaman seluruh siswa (Lampiran A-2). 

 Sumber belajar yang baik sangat diperlukan agar siswa dapat memahami 

konsep materi Ksp dengan baik. Namun, pada kenyataannya sumber belajar yang 

dimiliki siswa khususnya di MAN Kubu Raya hanya LKS saja (Lampiran A-1). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru dan siswa di MAN Kubu Raya, 

diketahui bahwa salah satu materi yang sulit untuk dipahami siswa adalah Ksp 

(Lampiran A-1 dan A-2). Kurangnya pemahaman konsep siswa dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Pemahaman siswa dapat didukung oleh tersedianya 

media pembelajaran yang baik dan ketersediaannya memadai.  

 Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam 

proses pembelajaran karena media merupakan wadah dari pesan yang oleh 

sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut (Kustandi 

dan Bambang, 2011: 23). Media pembelajaran yang digunakan oleh guru 

hendaknya dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang diajarkan. 

Akan tetapi yang terjadi di MAN Kubu Raya adalah sebaliknya, media 

pembelajaran justru menjadi salah satu kendala yang dialami guru dalam 

memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan 

hanya terbatas pada buku paket dan LKS, dan buku paket hanya digunakan oleh 

guru. Sementara itu, penggunaan media elektronik dalam pembelajaran di MAN 

Kubu Raya juga masih belum maksimal karena kurangnya ketersediaan infocus. 

Hal ini menyebabkan media pembelajaran yang digunakan siswa untuk belajar 

mandiri hanya LKS saja.  

 Berdasarkan hasil wawancara (Lampiran  A-1) siswa lebih senang belajar 

dengan cara membaca LKS karena lebih tipis dibanding dengan buku paket. Akan 

tetapi, LKS yang digunakan di MAN Kubu Raya memiliki beberapa kekurangan di 

antaranya: 1) materi pembelajaran dan contoh soal tidak disusun secara runtut dari 
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yang sederhana ke yang kompleks, padahal agar siswa dapat berpikir kritis siswa 

harus dibiasakan mengerjakan soal yang memiliki permasalahan-permasalahan dari 

yang sederhana ke kompleks sampai pada tahapan aplikasi, 2) sulit dipahami karena 

bahasa yang digunakan terlalu tinggi, 3) jenis soal pada LKS juga kurang bervariasi 

sehingga ketika siswa diberikan soal dengan permasalahan yang hampir sama tetapi 

berbeda cara penyelesaiannya, siswa kesulitan dalam mengerjakannya, 4) apersepsi 

tidak dibahas secara jelas dalam materi, sehingga siswa tidak mengetahui 

keterkaitan antara konsep yang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari, 5) 

tampilan LKS yang kurang menarik karena tidak ada gambar-gambar yang 

mewakili isi materi gambar percobaan yang menunjukkan terbentuknya endapan 

dan terjadinya perubahan warna. Hasil dari analisis LKS yang digunakan di MAN 

Kubu Raya tersebut menunjukkan bahwa LKS yang digunakan belum 

menampilkan materi secara runtut, jelas, dan kontekstual.  Hal ini menyebabkan 

siswa kesulitan dalam memahami isi materi yang kompleks dan terdapat banyak 

rumus.  

 Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat masalah dalam 

pembelajaran yaitu LKS yang digunakan pada proses pembelajaran belum 

berfungsi dengan baik. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan mengembangkan suatu media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa memahami konsep materi Ksp dengan baik. Media 

pembelajaran tersebut berupa LKS berbasis hierarki konsep. Hierarki konsep 

merupakan susunan kemampuan pemahaman dari sesuatu yang sederhana ke 

komplek, yang dari hal tersebut dapat diketahui seperangkat prasyarat bagi setiap 

komponen yang akan dipelajari (Gredler, 1991: 77). Apabila siswa belum 

memahami materi prasyarat, hal tersebut menunjukkan siswa belum siap untuk 

mempelajari materi berikutnya.  

 LKS dengan gaya hierarki konsep dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Retno dkk (2015: 80) yang menyatakan bahwa media pembelajaran buletin 

dalam bentuk buku saku yang dikembangkan dengan hierarki konsep pada materi 

hidrolisis garam memiliki perolehan persentase kemudahan sebanyak 90,20%; 
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kepraktisan sebesar 80% dari tim ahli dan 91,27% dari responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan melalui hierarki 

konsep layak, mudah, dan praktis dalam penggunannya. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Wijayanti dkk (2015: 21) menunjukkan bahwa LKS berbasis 

hierarki konsep pada pokok bahasan pereaksi pembatas memiliki kualitas yang baik 

berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran kimia dan siswa. 

Hierarki konsep yang diterapkan pada LKS dapat memberi penguatan pada siswa 

untuk menghadapi persoalan dengan langkah penyelesaian yang sistematis 

(Kurniawati, 2010: 83). Berdasarkan hal tersebut konsep ini dapat membantu siswa 

dalam memahami materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, meningkatkan ingatan 

jangka panjang terhadap materi yang dipelajari, dan meningkatkan kecakapan siswa 

dalam mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan berbasis hierarki konsep di 

kelas XI IPA MAN Kubu Raya. LKS ini diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan sehingga hasil belajarnya 

dapat meningkat. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kevalidan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali 

kelarutan berbasis hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya? 

2. Bagaimana kepraktisan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali 

kelarutan berbasis hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya? 

3. Bagaimana keefektifan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali 

kelarutan berbasis hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kevalidan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan berbasis 

hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya. 

2. Kepraktisan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

berbasis hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya. 

3. Keefektifan hasil pengembangan LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

berbasis hierarki konsep di kelas XI IPA MAN Kubu Raya. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa  

LKS yang dihasilkan dapat membantu  siswa dalam memahami konsep materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

2. Bagi Guru 

a. LKS yang dihasilkan dapat digunakan guru sebagai bahan ajar alternatif 

yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan dan memberikan informasi tentang media pembelajaran yang 

inovatif. 

b. Hierarki konsep yang diterapkan pada LKS yang dikembangkan dapat 

memudahkan guru dalam memetakan konsep-konsep materi pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

LKS yang dihasilkan dapat menambah pengetahuan pengalaman, dan 

keterampilan di bidang media pembelajaran.  

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

 Definisi oprasional memberikan gambaran yang sama antara peneliti 

dengan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian 

ini. Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran antara peneliti dengan pembaca. 

Adapun definisi oprasional dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pengembangan LKS Hierarki Konsep 

Pengembangan LKS hierarki konsep dalam penelitian ini adalah suatu 

proses yang mengacu pada produk yang dihasilkan dalam penelitian, yang 

dalam hal ini berupa media pembelajaran dalam bentuk LKS berbasis hierarki 

konsep yang layak digunakan. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembar-lembar kertas yang isinya mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai (Prastowo, 2012: 204). LKS berbasis hierarki konsep adalah bahan ajar 

cetak yang di dalamnya memuat materi yang disusun dari konsep yang paling 

umum (sederhana) sampai konsep yang paling khusus (kompleks). LKS ini juga 

memuat apersepsi, contoh-contoh soal yang diurutkan dari tingkat berpikir 

pengetahuan (C1) sampai aplikasi (C3), dan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran. LKS hierarki konsep yang dikembangkan dicetak 

dengan menggunakan kertas HVS ukuran A5 (14,8 x 21 cm). 

Media pembelajaran yang layak digunakan haruslah memenuhi 3 

kriteria yaitu valid, praktis, dan efektif (Nieveen dalam Putranto, 2015: 26).  

a. Aspek Kevalidan (Validity) yang berarti sesuai dengan ketentuan 

seharusnya. Menurut Nieveen (dalam Putranto, 2015: 27) kevalidan dinilai 

dari tiga aspek kevalidan yang meliputi kevalidan isi, kevalidan bahasa, dan 

kevalidan media. Kevalidan isi dilihat dari cakupan materi, keakuratan 

materi, dan kesesuaian dengan kompetensi. Kevalidan bahasa meliputi 

kesesuaian dengan peserta didik, ketepatan kaidah penulisan, serta 

kebenaran istilah dan simbol. Kevalidan tampilan meliputi teknik penyajian 

dan pendukung penyajian. Indikator aspek kevalidan dari LKS berbasis 

hierarki konsep dapat tercapai bila koefisien validitas LKS lebih dari 0,60 

(Nur dkk, 2014: 114). 

b. Aspek Kepraktisan (Practically) yang didasarkan pada kemudahan  suatu 

media baik dalam mempersiapkan dan menggunakannya oleh siswa dan 

guru  berdasarkan angket respon siswa dan guru terhadap media yang 

dikembangkan. Indikator aspek kepraktisan dalam penelitian ini dapat 

tercapai jika diperoleh nilai respon dengan kriteria minimal ”Baik” dengan 

rentang nilai 60-80 (Faroh dkk, 2014: 100). 
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c. Aspek Keefektifan (Effectiveness) didasarkan pada ketuntasan hasil belajar 

siswa. Media pembelajaran dikatakan efektif jika terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara sebelum menggunkan media dengan setelah 

menggunakan media yang dikembangkan. LKS berbasis hierarki konsep 

dikatakan efektif jika setelah dilakukan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis hierarki konsep, siswa tuntas secara klasikal dengan presentase ≥ 

65% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Astuti dkk, 2012: 54). 

 

2. Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

Materi Ksp adalah materi kimia yang diajarkan pada siswa kelas XI IPA 

semester genap menurut KTSP. Materi Ksp ini meliputi kelarutan, tetapan hasil 

kali kelarutan (Ksp), hubungan antara kelarutan dengan Ksp, pengaruh ion 

senama dan pH, serta reaksi pengendapan. Alokasi waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 2 x 40 menit dengan 1 kali pertemuan dengan sub 

materi yang disampaikan adalah reaksi pengendapan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Research and Development) 

 Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah - langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi juga bisa perangkat lunak 

(software), seperti program computer untuk pengolahan data, pembelajaran di 

kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, 

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain 

(Sukmadinata, 2010: 164). 

 Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2016: 407). Borg and Gall (dalam 

Mulyatiningsih, 2012: 163) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Menurut Borg and Gall ada sepuluh langkah pelaksanaan strategi penelitian dan 

pengembangan (Mulyatiningsih, 2012: 163): 

1. Penelitian dan pengumpulan data (research and information collecting). 

Pengukuran kebutuhan, studi literature, penelitian dalam skala kecil, dan 

pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 

2. Perencanaan (planning). Menyusun rencana penelitian, meneliti kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan 

yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah 

penelitian kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 

3. Pengembangan draft produk (develop preliminary form of product). 

Pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen 

evaluasi.  

9 
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4. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing). Uji coba lapangan ini 

melibatkan sekitar 6 sampai 12 subjek uji coba. Hal ini penting dilakukan untuk 

mengantisipasi kesalahan yang dapat terjadi selama penerapan model yang 

sesungguhnya berlangsung. Selain itu, uji coba skala kecil juga bermanfaat 

untuk menganalisis kendala yang mungkin dihadapi dan berusaha untuk 

mengurangi kendala tersebut pada saat penerapan model berikutnya. Selama uji 

coba diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket. 

5. Merevisi hasil uji coba (main product revision). Memperbaiki atau 

menyempurnakan hasil uji coba. 

6. Uji coba lapangan utama (main field testing). Pada pengujian ini disarankan 

mengambil sampel yang lebih banyak yaitu 30 sampai dengan 100 orang 

responden. Data kuantitatif penampilan guru sebelum dan sesudah 

menggunakan model yang dicobakan dikumpulkan. Hasil-hasil pengumpulan 

data dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok 

pembanding. 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operasional product revision). 

Menyempurnakan produk hasil uji lapangan utama. 

8. Uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing). Dilaksanakan dengan 

melibatkan 40 sampai 200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, 

wawancara, dan observasi serta analisis lainnya. 

9. Penyempurnaan produk akhir (final product revision). Penyempurnaan 

didasarkan masukan dari uji pelaksanaan kegiatan. 

10. Diseminasi dan implementasi (dissemination and implementation). Melaporkan 

hasilnya dalam pertemuan professional dan dalam jurnal. Bekerjasama dengan 

penerbit untuk penerbitan. Memonitor penyebaran untuk pengontrolan kualitas. 

   

B. PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

1. Pengertian Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 
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diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala 

kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi, 2008: 36). Bahan atau materi 

pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata 

pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan rinciannya (Ruhimat, 

2011: 152).  

2. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

 Jenis-jenis bahan ajar menurut Tocharman dalam Nugraha, dkk (2013: 

28) pada diklat pembinaan SMA oleh Depdiknas, yaitu bahan ajar  pandang 

(visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, 

modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan non cetak 

(non printed), seperti model/maket. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, 

radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar 

(audio visual) seperti video compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif 

(interactive teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), 

compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis 

web (web based learning materials).  

3. Fungsi dan Tujuan Bahan Ajar 

 Fungsi bahan ajar yaitu sebagai pedoman bagi guru yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. 

Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

dipelajari atau dikuasainya. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran (Hamdani, 2011: 121).  

 Tujuan bahan ajar menurut Hamdani (2011: 122) adalah:  

a. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Segala informasi yang didapat 

dari sumber belajar, kemudian disusun dalam bentuk bahan ajar. Hal ini 

membuka wacana dan wahana baru bagi siswa karena materi ajar yang 

disampaikan adalah sesuatu yang baru dan menarik.  

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Pilihan bahan ajar yang 

dimaksud tidak hanya terpaku oleh satu sumber, melainkan dari berbagai 
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sumber belajar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam penyusunan bahan 

ajar.  

c. Memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator 

dalam kegiatan pembelajaran akan lebih mudah karena bahan ajar disusun 

sendiri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif.  

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan berbagai jenis 

bahan ajar yang bervariatif diharapkan kegiatan pembelajaran tidak monoton, 

hanya terpaku oleh satu sumber buku, atau di dalam kelas.  

4. Syarat Pengenbangan Bahan Ajar 

 Widodo dan Jasmadi (2008: 57) menyatakan bahwa bahan ajar yang baik 

harus memenuhi beberapa persyaratan seperti: syarat didaktik, syarat konstruksi 

dan syarat teknis. 

a. Syarat didaktik 

Bahan ajar dapat dikatakan memenuhi syarat didaktik. Artinya 

mampu mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, seperti, 

memperhatikan adanya perbedaan individual, menekankan pada proses 

untuk menemukan konsep-konsep bukan pada materi, memiliki variasi 

stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, tidak hanya ditujukan 

untuk mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep materi, tetapi juga dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan 

estetika pada diri siswa, memuat pengalaman belajar yang ditentukan oleh 

tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual, emosional, dan 

sebagainya), dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran (Rohaeti 

dkk, 2009: 3). 

b. Syarat konstruksi 

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh pengguna yaitu siswa (Rohaeti dkk, 2009: 3). 
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c. Syarat teknis 

Syarat-syarat teknis dalam penyusunan bahan ajar memperhatikan 

hal-hal seperti kejelasan tulisan dan gambar serta kemenarikan tampilan 

(Indah dkk, 2015: 692).  

5. Kualitas Pengembangan Bahan Ajar 

 Nieveen (dalam Putranto, 2015: 26) menyampaikan bahwa kualitas 

bahan ajar yang dikembangkan haruslah memenuhi 3 kriteria yaitu valid, praktis, 

dan efektif.  

a. Aspek Kevalidan (Validity) yang berarti sesuai dengan ketentuan 

seharusnya. Menurut Nieveen (dalam Putranto, 2015: 27) kevalidan dinilai 

dari tiga aspek kevalidan yang meliputi kevalidan isi, kevalidan bahasa, dan 

kevalidan media. Kevalidan isi dilihat dari cakupan materi, keakuratan 

materi, dan kesesuaian dengan kompetensi. Kevalidan bahasa meliputi 

kesesuaian dengan peserta didik, ketepatan kaidah penulisan, serta 

kebenaran istilah dan simbol. Kevalidan tampilan meliputi teknik penyajian 

dan pendukung penyajian. Indikator aspek kevalidan dari LKS berbasis 

hierarki konsep dapat tercapai bila koefisien validitas LKS lebih dari 0,60 

(Nur dkk, 2014: 114). 

b. Aspek Kepraktisan (Practically) yang didasarkan pada kemudahan  suatu 

media baik dalam mempersiapkan dan menggunakannya oleh siswa dan guru  

berdasarkan angket respon siswa dan guru terhadap media yang 

dikembangkan. Indikator aspek kepraktisan dalam penelitian ini dapat 

tercapai jika diperoleh nilai respon dengan kriteria minimal ”Baik” dengan 

rentang nilai 60-80 (Faroh dkk, 2014: 100). 

c. Aspek Keefektifan (Effectiveness) didasarkan pada ketuntasan hasil belajar 

siswa. Media pembelajaran dikatakan efektif jika terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara sebelum menggunkan media dengan setelah 

menggunakan media yang dikembangkan. LKS berbasis hierarki konsep 

dikatakan efektif jika setelah dilakukan pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis hierarki konsep, siswa tuntas secara klasikal dengan presentase ≥ 

65% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Astuti dkk, 2012: 54). 
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C. LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 Menurut Diknas (2004) lembar kegiatan siswa (student work sheet) atau 

yang biasa disingkat dengan LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan biasanya berupa wpetunjuk atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Menurut Prastowo (2012: 204) 

LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi 

materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai. Menurut Prastowo (2012: 204) LKS memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya: 1) meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan siswa, 

2) mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan, 3) sebagai bahan 

ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, 4) mempermudah pelaksanaan 

pengajaran kepada siswa. Tujuan penyusunan LKS adalah untuk memudahkan 

siswa untuk memahami materi yang diberikan, menyajikan tugas-tugas yang 

meningkatkan penguasaan materi, melatih kemandirian belajar siswa, dan 

memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa (Prastowo, 2012: 

205). Selain itu, melalui LKS siswa juga dapat lebih aktif terlibat dalam 

pembelajaran. 

 Prastowo (2012: 208) menerangkan bahwa bahan ajar LKS terdiri atas 

enam unsur utama, yaitu: 1) judul; 2) petunjuk belajar; 3) kompetensi dasar atau 

materi pokok, 4) informasi pendukung, 5) tugas atau langkah kerja dan, 6) 

penilaian. Ada lima macam bentuk LKS yang secara umum digunakan oleh siswa, 

yaitu (Prastowo, 2012: 209): 

a. LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep. LKS ini berisi apa yang 

harus dilakukan siswa, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. 

b. LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep 

yang telah ditemukan. Melalui pembelajaran menggunakan LKS ini siswa dapat 

menemukan konsep, selanjutnya siswa dilatih untuk menerapkan konsep yang 

telah dipelajari tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya LKS yang 

membantu siswa menerapkan konsep demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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c. LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS ini berisi pertanyaan atau 

isian yang jawabannya ada didalam buku, sehingga fungsi utama LKS ini 

adalah membantu siswa menghafal dan memahami materi pembelajaran yang 

terdapat didalam buku. LKS ini juga berfungsi untuk remidiasi. 

d. LKS yang berfungsi sebagai penguatan. LKS ini diberikan setelah siswa selesai 

mempelajari topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas dalam LKS ini 

lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan materi pembelajaran yang 

terdapat didalam buku pelajaran. LKS ini berfungsi sebagai pembelajaran 

pokok dan untuk pengayaan. 

e. LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum di dalam 

LKS merupakan salah satu isi dari LKS ini. 

 Menurut Novak and Gowin (dalam Wijayanti dkk, 2015: 16) hierarki 

konsep adalah tingkatan dari konsep yang paling umum sampai konsep yang paling 

khusus. Urutan penempatan konsep yang lebih umum dituliskan di atas dan konsep 

yang lebih khusus dituliskan di bawahnya. Hierarki dikatakan sahih jika urutan 

penempatan konsepnya benar. Menurut Gredler (1991: 77) hierarki konsep adalah 

susunan keterampilan intelek dari sederhana ke kompleks yang menunjukkan 

seperangkat prasyarat bagi setiap kapabilitas yang akan dipelajari. Materi seperti 

pokok bahasan Ksp berisi konsep-konsep, rumus-rumus dan reaksi-reaksi kimia 

yang saling berhubungan satu sama lain dan untuk menyelesaikan masalah pada 

soal Ksp perlu adanya langkah-langkah pengurutan konsep secara berjenjang. Pada 

pembelajaran konsep yang berjenjang (hierarki), pemahaman konsep pada tingkat 

tertentu memerlukan penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya dan pengetahuan 

hierarki ini berguna untuk penentuan jalan pemecahan masalah. Oleh karena materi 

Ksp memerlukan penyampaian urutan materi secara hierarkis dimana dengan 

menggunakan pendekatan hierarki (berjenjang) dapat membuat pembelajaran yang 

bersifat konseptual menjadi bermakna dengan cara menjelaskan hubungan konsep 

baru dengan konsep relevan yang ada dalam struktur kognitif siswa, agar siswa 

dapat memahami konsep lebih efektif dan efisien (Rahayu dkk, 2010: 498). 
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D. KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN 

1. Kelarutan (s) 

 Kelarutan (solubility) adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan 

jenuhnya (Svehla, 1990: 72). Secara umum kelarutan dapat dituliskan seperti 

pada Persamaan 2.1 (Brady, 2002). 

s = 
𝑛

𝑣
       (2.1) 

 Kelarutan bergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, 

konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan komposisi pelarutnya. 

Kelarutan juga bergantung pada sifat dan konsentrasi zat-zat lain terutama ion-

ion dalam campuran itu. Ada perbedaan menyolok antara efek dari yang disebut 

ion-sekutu dan ion-asing. Ion sekutu adalah suatu ion yang juga merupakan salah 

satu bahan endapan. Kelarutan suatu endapan akan sangat berkurang jika salah 

satu ion sekutu terdapat dengan berlebihan, meskipun efek ini mungkin 

diimbangi dengan pembentukan suatu kompleks yang dapat larut dengan ion-

sekutu yang berlebihan itu. Sementara, keberadaan ion-asing dapat menambah 

kelarutan endapan, tetapi pertambahan ini umumnya sedikit, kecuali bila terjadi 

reaksi kimia (seperti pembentukan kompleks atau reaksi asam-basa) antara 

endapan dengan ion-asing (Svehla, 1990: 73).  

2. Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

 Tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa adalah hasil kali 

konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing 

dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan 

kesetimbangan (Chang, 2003:145). Harga Ksp suatu senyawa ionik yang sukar 

larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan suatu senyawa tersebut 

dalam air. Semakin kecil nilai Ksp suatu senyawa, maka semakin sedikit 

kelarutan senyawa tersebut dalam air. Terdapat dua kuantitas lain yang 

menyatakan kelarutan zat: kelarutan molar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 

1 L larutan jenuh (mol per liter), dan kelarutan yaitu jumlah gram zat terlarut 

dalam 1 L larutan jenuh ( gram per liter). Semua pernyataan itu mengacu pada 

konsentrasi dalam larutan jenuh pada tempratur tertentu (biasanya 25oC) (Chang, 

2003: 147). 
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 Ketika suatu garam dituangkan ke dalam air, ada yang larut dengan baik 

membentuk ion-ionnya, ada juga yang kelarutannya sangat sedikit. Apabila 

senyawa ionik yang kelarutannya sedikit  dicampurkan dengan air secara 

berlebihan akan membentuk suatu kesetimbangan antara senyawa padatnya dan 

ion-ionnya. Untuk kalsium oksalat, CaC2O4, tercapai kesetimbangan seperti 

Persamaan 2.2 (Sunarya, 2012: 169) 

CaC2O4(aq)           Ca2+
(aq) + C2O4

2−
(aq)   (2.2) 

Maka tetapan kesetimbangan untuk persamaan kelarutan di atas dapat dituliskan 

seperti Persamaan 2.3. 

Ksp = [Ca2+] [C2O4
2−]    (2.3) 

 Lambang Ksp ditujukan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik 

yang sukar larut. Semua konsep atau prinsip dalam kesetimbangan kimia berlaku 

untuk Ksp, seperti nilai Ksp dipengaruhi suhu, penambahan atau pengurangan 

ion senama akan menggeser posisi kesetimbangan kelarutan mengikuti aturan 

Le Chatelier (Sunarya, 2012: 169). 

3. Hubungan Kelarutan (s) dan Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) 

Kesetimbangan yang terjadi dalam larutan Ag2CrO4. Konsentrasi kesetimbangan 

ion Ag+ dan ion CrO4
2− dalam larutan jenuh dapat dikaitkan dengan kelarutan 

Ag2CrO4 yaitu sesuai dengan stoikiometri (perbandingan koefisien reaksinya). 

Jika kelarutan Ag2CrO4 dinyatakan dengan s, maka konsentrasi ion Ag+ dalam 

larutan itu sama dengan 2s dan konsentrasi ion CrO4
2− sama dengan s dapat 

dilihat pada Persamaan 2.4 (Petrucci, 1985:330). 

Ag2CrO4(s)             Ag+
(aq) + CrO4

2−
(aq)  (2.4) 

         s          2s  s 

Dengan demikian nilai tetapan Ksp Ag2CrO4 dapat dikaitkan dengan 

kelarutannya (s) seperti Persamaan 2.5 (Petrucci, 1985:330). 

   Ksp = [Ag+] [CrO4
2−]       (2.5) 

             = (2s) (s)  

             = 4s3 
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4. Pengaruh Ion Senama 

 Apabila kita menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh yang berada 

pada kesetimbangan, maka berdasarkan Asas Le Chatelier kesetimbangan akan 

bergeser ke kiri. Pembentukan endapan mengisyaratkan terjadinya penurunan 

kelarutan. Fenomena ini disebut pengaruh ion senama. Kelarutan senyawa ion 

yang sedikit larut semakin rendah dengan kehadiran senyawa lain yang 

memberikan ion senama. Ksp dapat digunakan untuk menentukan kelarutan 

salah satu garam di dalam larutan yang mengandung kation atau anion sesama. 

Misalnya, kelarutan kalsium oksalat di dalam larutan kalsium klorida. Masing-

masing garam menyumbangkan kation Ca2+ yang sama. Pengaruh ion kalsium 

yang disediakan oleh garam kalsium klorida menjadikan kalsium oksalat kurang 

larut dibandingkan kelarutannya dalam air murni. Penurunan kelarutan kalsium 

oksalat dalam larutan kalsium klorida dapat diterangkan dengan prinsip Le 

Chatelier (Sunarya, 2012: 173). 

 Kalsium oksalat sedikit larut dalam pelarut air dan ion-ion yang terlarut 

membentuk kesetimbangan dangan padatannya yang dapat dilihat pada 

Persamaan 2.6. 

CaC2O4(s)           Ca2+
(aq) + C2O4

2−
(aq)  (2.6) 

Adapun kalsium klorida adalah garam yang larut baik di dalam air, persamaan 

reaksinya dapat dilihat pada Persamaan 2.7. 

CaCl2(s)           Ca2+
(aq) + 2Cl-

(aq)   (2.7) 

Oleh karena dalam air terdapat ion kalsium dari CaCl2(aq) maka ion tersebut akan 

menekan ionisasi CaC2O4(s) sehingga kesetimbangan ionisasi CaC2O4(s) bergeser 

ke arah pembentukan padatannya yang dapat dilihat pada Persamaan 2.8. 

CaC2O4(s)           Ca2+
(aq) + C2O4

2−
(aq)  (2.8) 

Dengan kata lain, kelarutan kalsium oksalat berkurang dalam larutan yang 

mengandung ion senama dibandingkan air murni (Sunarya, 2012: 173). 

5. Ksp dan Reaksi Pengendapan 

 Jika kesetimbangan dimulai dengan ion dalam larutan yang 

menghasilkan zat murni tak larut, maka prosesnya dinamakan reaksi 

pengendapan. Harga Ksp suatu zat dapat digunakan untuk meramalkan terjadi 
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tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari 

senyawa sukar larut dicampurkan. Kita dapat mengeluarkan suatu ion dari 

larutannya melalui reaksi pengendapan. Misalnya mengendapakan ion Cl- dari 

air laut dengan menambahkan larutan perak nitrat (AgNO3). Ion Cl- akan 

bergabung dengan ion Ag+ membentuk AgCl yang sukar larut (Persamaan 2.9). 

  Cl-
(aq) + Ag+

(aq)          AgCl(s)   (2.9) 

 Pelarutan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu kondisi berikut 

dapat terjadi: 1) larutan tak jenuh, 2) larutan jenuh, 3) larutan lewat jenuh. Kita 

menggunakan Qc, disebut hasil kali ion, untuk menyatakan hasil kali konsentrasi 

molar ion dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Jadi untuk larutan 

berair yang mengandung ion Ag+ dan ion Cl-
 pada 25oC, Qc dapat dituliskan 

seperti Persamaan 2.10 (Chang, 2003: 146): 

 

Qc = [Ag+] [Cl-]     (2.10) 

  

Hubungan yang mungkin antara Qc dan Ksp dapat dilihat pada Tabel 2.1 

(Chang, 2003: 146): 

Tabel 2.1. Hubungan Qc dan Ksp 

Hubungan Qc dan Ksp Golongan Larutan 

      Qc < Ksp 

    [Ag+][Cl-] < 1,6 x 10-10 

Larutan tak jenuh 

     Qc = Ksp 

   [Ag+][Cl-] = 1,6 x 10-10 

Larutan jenuh 

     Qc > Ksp 

  [Ag+][Cl-] > 1,6 x 10-10 

Larutan lewat jenuh 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. METODE DAN MODEL PENELITIAN 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Metode penelitian dan 

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2016: 407). Produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah LKS berbasis hierarki konsep. Adapun model penelitian dan 

pengembangan yang digunakan adalah model penelitian dan pengembangan dari 

Borg & Gall (dalam Mulyatiningsih, 2012: 163) yang meliputi 10 langkah yaitu: 1) 

Penelitian dan pengumpulan data, 2) Perencanaan, 3) Pengembangan draft produk, 

4) Uji coba lapangan awal, 5) Merevisi hasil uji coba, 6) Uji coba lapangan utama, 

7) Penyempurnaan produk hasil uji lapangan, 8) Uji pelaksanaan lapangan, 9) 

Penyempurnaan produk akhir, 10) Deseminasi dan implementasi. Namun karena 

keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti maka pada penelitian dan 

pengembangan LKS berbasis hierarki konsep yang akan dilakukan hanya sampai 

tahap tujuh yaitu penyempurnaan produk hasil uji lapangan saja. 

 

B. WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi validasi LKS berbasis 

hierarki konsep, validasi instrumen penelitian, uji coba lapangan awal serta uji coba 

lapangan utama. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Tanggal Tempat Kegiatan 

1. 5-13 April 2017 Kampus UMP dan 

MAN Kubu Raya 
Validasi LKS pada ahli materi 

2. 5-10 April 2017 Kampus UMP dan 

SMAN 9 Pontianak 
Validasi LKS pada ahli media 

3. 17-18 April 2017 Kampus UMP dan 

MAN Kubu Raya 
Validasi produk pada ahli bahasa 

4. 5-13 April 2017 Kampus UMP dan 

MAN Kubu Raya 
Validasi instrumen penelitian 

5. 27 April 2017 MAN Kubu Raya Uji coba lapangan awal (pengisian 

angket respon guru dan siswa 

tahap awal serta uji reliabilitas soal 

tes) 

6. 6 Mei 2017 MAN Kubu Raya Uji coba lapangan utama 

(pengisian angket respon guru dan 

siswa tahap dua serta pengisian 

soal tes) 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 117). 

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI IPA MAN Kubu 

Raya tahun ajaran 2016/2017, sebanyak 2 kelas yakni kelas XI IPA 1 dan XI 

IPA 2 dengan total siswa sebanyak 62 siswa. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 118). Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016: 124). Pertimbangan pengambilan sampel didasarkan 

pada hasil diskusi dengan guru dan rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas XI 

IPA semester ganjil TA 2016/2017. Sampel uji coba lapangan terdiri dari sampel 

uji coba lapangan awal dan sampel uji coba lapangan utama. 



22 

 

 

a. Sampel uji coba lapangan awal 

 Sampel uji coba lapangan awal pada penelitian ini  melibatkan siswa 

kelas XI IPA 2. Borg & Gall (dalam Mulyatiningsih, 2012: 163)  membatasi 

jumlah sampel dalam uji lapangan awal melibatkan sekitar 6-12 orang 

sampel. Berdasarkan hal tersebut, maka diambillah sebanyak 6 siswa 

sebagai sampel uji coba lapangan awal. 6 siswa ini terdiri dari 2 siswa 

berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa 

berkemampuan rendah dalam mata pelajaran kimia di kelas XI IPA 2. 

b. Sampel uji coba lapangan utama 

 Borg & Gall (dalam Mulyatiningsih, 2012: 164) menyebutkan dalam 

uji coba lapangan utama untuk mengambil sampel yang jumlahnya lebih 

banyak dari uji coba lapangan awal yaitu antara 30-100 orang siswa. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik 

purposive sampling (teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu) dengan pertimbangan hasil diskusi dengan guru dan rata-rata nilai 

ulangan harian siswa kelas XI IPA semester ganjil TA 2016/2017, maka 

sampel uji coba lapangan utama pada penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA 1 yang berjumlah 32 siswa. 

 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

  Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan 

tujuh dari sepuluh langkah metode pengembangan yang dikembangkan Borg & 

Gall (dalam Mulyatiningsih, 2012: 163).  

1. Penelitian dan pengumpulan data 

 Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kebutuhan, kajian literatur, dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan sehingga perlu 

ada pengembangan produk baru (Mulyatiningsih, 2012: 163). Adapun kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 
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a. Analisis Kebutuhan 

 Analisis dilakukan pada silabus Kimia Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) kelas XI semester genap pada materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

b. Kajian Literatur 

 Analisis kajian literatur terhadap teori-teori dan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan pentingnya media 

pembelajaran LKS untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

c. Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor 

yang menimbulkan permasalahan sehingga perlu ada pengembangan 

produk baru.  

 

2. Perencanaan 

 Pembuatan LKS berbasis hierarki konsep mangacu pada susunan materi 

yang runtut dari yang sederhana ke rumit (sulit). LKS berbasis hierarki konsep 

berisi materi dan contoh-contoh soal yang disusun dengan gaya hierarki konsep 

untuk membantu siswa memahami materi Ksp. Selain itu LKS yang 

dikembangkan ini juga berisi materi yang ringkas dan mudah dipahami, 

apersepsi yang dibahas lebih lanjut dalam materi, serta gambar-gambar yang 

memperjelas materi Ksp. 

 

3. Pengembangan Draft Produk 

 Pada tahap ini mulai disusun rancangan awal LKS berbasis hierarki 

konsep. LKS ini memuat materi Ksp yang disusun dari konsep yang sederhana 

ke kompleks, apersepsi, contoh soal yang diurutkan dari tingkat berfikir 

pengetahuan sampai aplikasi, dan gambar-gambar yang mewakili isi materi. 

Rancangan awal LKS berbasis hierarki konsep pada materi Ksp yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut:  

a. Kehierarkian konsep materi dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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b. Apersepsi pada LKS mengenai pelarutan garam dalam air yang mula-mula 

sedikit kemudian garam ditambahkan secara terus-menerus hingga garam 

tidak dapat larut lagi. 

c. Contoh soal bervariasi dan disusun berurutan dari tingkat berfikir 

pengetahuan hingga aplikasi. 

d. Memuat gambar-gambar mengenai materi Ksp seperti gambar terjadinya 

perubahan warna dan terjadinya endapan. 

e. Dalam daftar isi memuat nomor halaman letak standar kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, bagan hierarki konsep, pembahasan 

sub materi larutan, kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, hubungan 

kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan, pengaruh ion senama dan pH, 

reaksi pengendapan, Ksp dalam kehidupan sehari-hari, rangkuman, uji 

kompetensi, dan daftar pustaka. 
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Gambar 3.1. Hierarki Konsep Materi Ksp 

 

 Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah lembar validasi 

ahli untuk mengetahui kevalidan, angket respon Guru dan siswa untuk 

mengetahui kepraktisan, dan soal posttest untuk mengetahui keefektifan LKS 

yang dikembangkan. Kemudian akan dilakukan validasi terhadap LKS berbasis 

hierarki konsep, instrumen penelitian, dan perangkat pembelajaran. Jenis 

validasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah validasi isi menurut Gregory 

(Hairida dan Astuti, 2012: 29). Validasi dilakukan saat rancangan LKS telah 

diselesaikan. Hasil validasi kemudian digunakan sebagai acuan untuk 
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memperbaiki LKS Berbasis Hierarki Konsep sebelum diujicobakan. Perbaikan 

dilakukan pada saat nilai validitas isi LKS ≤ 0,60. 

a. Validasi LKS Berbasis Hierarki Konsep 

 Validasi LKS berbasis hierarki konsep dilakukan oleh ahli materi 

menggunakan lembar validasi materi, ahli media menggunakan lembar 

validasi media, ahli bahasa menggunakan lembar validasi bahasa dengan 

validator sebanyak 2 orang untuk masing-masing ahli. LKS berbasis 

hierarki konsep dikatakan valid jika koefisien validitas LKS lebih besar dari 

0,60 (Nur dkk, 2014:114). Adapun kriteria kevalidannya ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria Kevalidan Instrumen Penelitian 

Nilai Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

 

b. Validasi Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang akan divalidasi adalah soal tes serta 

angket respon guru dan siswa. Soal tes hasil belajar divalidasi menggunakan 

pedoman telaah butir soal. Untuk angket respon guru dan siswa akan 

divalidasi menggunakan lembar validasi. 

c. Validasi Perangkat Pembelajaran 

 Rancangan proses pembelajaran (RPP) juga harus divalidasi 

menggunakan lembar validasi karena RPP yang digunakan harus sesuai 

dengan materi yang diajarkan (Ksp) agar dapat mendukung penggunaan 

LKS berbasis hierarki konsep ini. 
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4. Uji Coba Lapangan Awal 

 Kegiatan selanjutnya adalah menguji coba produk. Borg & Gall (dalam 

Mulyatinigsih, 2012: 163) membatasi jumlah sampel dalam uji coba lapangan 

awal melibatkan sekitar 6-12 orang sampel. Uji coba lapangan awal ini 

melibatkan 6 orang siswa kelas XI IPA 2. Dari kelas tersebut dipilih 2 orang 

berkemampuan tinggi, 2 orang berkemampuan sedang dan 2 orang 

berkemampuan rendah dalam mata pelajaran kimia. Untuk menguji reliabilitas 

soal postest, desain penelitian pada uji coba lapangan awal menggunakan pre-

experimental dengan bentuk one-shot case study dengan X adalah perlakuan dan 

O adalah hasil. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan postest kepada 

siswa setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. Nilai 

siswa kemudian digunakan untuk menghitung reliabilitas soal postest yang akan 

digunakan pada uji lapangan utama. Desain penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.2 (Sugiyono, 2016: 110). Selain itu, uji coba lapangan awal juga 

dilakukan dengan memberikan angket respon guru kepada Guru saat melakukan 

uji coba dan angket respon siswa  kepada siswa yang menjadi sampel penelitian 

setelah selesai melakukan uji coba. Pemberian angket ini dilakukan untuk 

menguji kepraktisan LKS hieraki konsep. 

 

 

Gambar 3.2. One-shot case study design 

 

5. Merevisi Hasil Uji Coba 

 Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil uji coba produk lapangan awal. 

Dengan menganalisis kekurangan yang ditemui selama uji coba produk lapangan 

awal, maka kekurangan tersebut dapat segera diperbaiki. Berdasarkan Faroh, 

dkk (2014: 100) LKS berbasis hierarki konsep perlu direvisi pada saat nilai 

respon dari siswa pada uji coba lapangan awal < 60.  

 

 

 

X      O 
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6. Uji Coba Lapangan Utama 

 Borg & Gall (dalam Mulyatiningsih, 2012: 164) menyebutkan dalam uji 

coba lapangan utama disarankan mengambil sampel yang lebih banyak dari uji 

coba lapangan awal yaitu melibatkan sekitar 30-100 orang sampel. Uji coba 

lapangan utama melibatkan seluruh siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 32 

orang siswa. Dalam menguji keefektifan produk, digunakan penelitian pre-

experimental dengan bentuk one-shot case study dengan X adalah perlakuan dan 

O adalah hasil. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan  postest kepada 

siswa setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. Desain 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2 (Sugiyono, 2016: 110). Untuk 

menguji kepraktisan LKS berbasis hierarki konsep, maka pada tahap ini guru 

diberi angket respon guru pada saat melakukan uji coba dan seluruh siswa yang 

menjadi sampel penelitian diberi angket respon siswa setelah selesai melakukan 

uji coba. 

 

7. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba Lapangan 

 Perbaikan produk selalu dilakukan setelah produk diterapkan atau 

diujicobakan. Hal ini dilakukan terutama apabila ada kendala-kendala baru yang 

belum terpikirkan pada saat perancangan. Masukan dan saran dalam uji coba 

lapangan utama dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi produk 

LKS berbasis hierarki konsep. LKS berbasis hierarki konsep perlu direvisi pada 

saat nilai respon dari guru dan siswa kurang dari 60. Faroh, dkk (2014: 100) 

berpendapat bahwa dari segi kepraktisan, media yang diterapkan harus 

mendapatkan kriteria minimal baik dengan rentang nilai 60-80. Secara umum, 

prosedur penelitian dan pengembangan LKS Ksp berbasis hierarki konsep dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Prosedur Penelitian Pengembangan Adaptasi dari Borg & Gall 

Penelitian dan pengumpulan data 
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E. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPUL DATA 

 Adapun teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Komunikasi Tidak Langsung (Angket) 

 Teknik komunikasi tidak langsung digunakan untuk mengetahui 

kepraktisan LKS berbasis hierarki konsep pada materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. Instrumen yang digunakan adalah angket. Adapun angket yang 

digunakan pada penelitian ini adalah angket respon guru dan siswa terhadap LKS 

berbasis hierarki konsep. Angket digunakan untuk mengetahui respon guru dan 

siswa setelah menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala Likert dengan 4 skala penilaian. 

Untuk pilihan 4 mulai dari SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan 

STS (Sangat Tidak Setuju) (Widoyoko, 2014: 155).  

2. Teknik Pengukuran (Soal postest) 

 Teknik pengukuran digunakan untuk mengetahui keefektifan LKS 

berbasis hierarki konsep. Instrumen yang digunakan adalah soal postest dengan 

bentuk soal essay. Teknik pengukuran dilakukan dengan memberikan soal 

postest kepada siswa pada uji lapangan utama sesudah pembelajaran 

menggunakan LKS berbasis hierarki konsep. Data hasil belajar siswa yang 

diperoleh digunakan untuk menentukan keefektifan LKS berbasis hierarki 

konsep yang dikembangkan.  

 

F. ANALISIS DATA 

1. Analisis Kevalidan LKS Berbasis Hierarki Konsep 

 Kevalidan LKS berbasis hierarki konsep didasarkan menurut penilaian 

validator yang ahli di bidangnya. Adapun validator yang akan menilai isi LKS 

berbasis hierarki konsep yakni 1 orang dosen Pendidikan Kimia Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dan 1 orang guru bidang studi kimia MAN Kubu 

Raya, untuk validator yang menilai bahasa LKS berbasis hierarki konsep yakni 

1 orang dosen Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Pontianak dan        

1 orang guru bidang studi Bahasa Indonesia MAN Kubu Raya, sedangkan untuk 

validator yang akan menilai tampilan LKS berbasis hierarki konsep yakni              
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1 orang dosen Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak dan       

1 orang guru bidang studi kimia SMA N 9 Pontianak. Data yang dperoleh 

kemudian diolah dengan rumus perhitungan Gregory. LKS berbasis hierarki 

konsep dikatakan valid jika koefisien validitas LKS > 0,60 (Nur dkk, 2014:114). 

Penilaian ahli meliputi beberapa aspek, yaitu: 

a. Tampilan, meliputi: keteraturan desain (tata letak tulisan dan gambar), 

kejelasan cetak huruf dan gambar, kejelasan cetak tabel dan bagan serta 

simbol-simbol, kesesuaian pemilihan jenis serta ukuran huruf dan angka, 

gradasi warna, kemudahan penggunaan, dan kemenarikan penampilan. 

b. Isi, meliputi: kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi 

dasar, kebenaran materi, kesesuaian kedalaman materi dengan peserta didik, 

kesesuaian urutan materi dengan hierarki konsep, kesesuaian contoh soal 

dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian susunan contoh soal dengan urutan 

aspek berpikir, variasi penyajian contoh soal, kesesuaian apersepsi dengan 

materi Ksp, kesesuaian jawaban apersepsi yang termuat dalam bahasan di 

LKS dengan konsep yang berlaku pada materi Ksp. 

c. Bahasa, meliputi: kebakuan dan kemudahan serta kekomunikatifan bahasa 

yang digunakan, kesesuaian bahasa dengan Ejaan yang disempurnakan 

(EYD), kesesuaian bahasa dengan tingkat berpikir siswa, dukungan bahasa 

terhadap kemudahan memahami materi Ksp, kesantunan bahasa, dan tidak 

adanya kalimat yang menimbulkan makna ganda. 

 Penentuan koefisien validasi hasil penilaian dari kedua ahli dimasukkan 

dalam tabulasi silang 2 x 2 yang terdiri dari kolom A, B, C, dan D. Kolom A 

adalah sel yang menunjukkan kedua penilai tidak relevan. Kolom B dan C adalah 

sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara penilai pertama dan kedua 

(penilai pertama setuju dan penilai kedua tidak setuju atau sebaliknya). Kolom 

D adalah sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan relevan. Rekapitulasi 

validasi instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3 (Hairida dan Astuti, 

2012: 29). 
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Validitas Instrumen Penelitian 

Penilai I Penilai II 

Tidak Relevan Relevan Tidak Relevan Relevan 

(Skor 1 – 2) (Skor 3 – 4) (Skor 1 – 2) (Skor 3 – 4) 
 

 Setelah LKS berbasis hierarki konsep divalidasi oleh masing-masing dua 

orang ahli media, materi, dan bahasa lalu kemudian direkapitulasi, selanjutnya 

digunakan tabulasi silang 2 x 2 yang ditunjukkan pada Tabel 3.4 (Hairida dan 

Astuti, 2012: 29). 

Tabel 3.4 Tabulasi Silang 

 

Penilai II 

Tidak Relevan 

(Skor 1 – 2) 

Relevan 

(Skor 3 – 4) 

Penilai I 

Tidak Relevan 

(Skor 1 – 2) 
(A) (C) 

Relevan 

(Skor 3 – 4) 
(B) (D) 

 
Kriteria perhitungan akan dianalisis menggunakan rumus Gregory seperti 

Persamaan 3.1 (Hairida dan Astuti, 2012: 29). 

Validitas =
𝐷

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷
 

(3.1) 

Keterangan : 

A = Sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan tidak relevan 

B = Sel yang menunjukkan penilai I relevan dan penilai II tidak relevan 

C = Sel yang menunjukkan penilai I tidak relevan dan penilai II relevan 

D = Sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan relevan 

 Hasil validitas kemudian dicocokkan dengan kriteria kevalidan instrumen 

penelitian yang ditampilkan pada Tabel 3.5.  
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Tabel 3.5 Kriteria Kevalidan Instrumen Penelitian 

Nilai Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

 

2. Analisis Kepraktisan LKS Berbasis Hierarki Konsep 

 Analisis kepraktisan diketahui berdasarkan analisis angket respon 

Guru dan Siswa yang mengacu pada penelitian Prasetyo (2012: 3). LKS 

berbasis hierarki konsep dikatakan praktis jika diperoleh nilai respon 

dengan kriteria minimal baik dengan rentang nilai 60-80 (Faroh dkk, 2014: 

100). Sebelum menganalisis data respon, mula-mula dihitung jumlah 

responden melalui pilihan jawaban pada setiap butir peryataan. Kemudian 

dicari nilai skor angket per item dengan mengalikan jumlah responden dan 

skor pilihan jawaban sesuai kriteria pernyataan positif dan negatif. Skor 

setiap pilihan jawaban untuk menghitung nilai skor angket per item dapat 

dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Skor Pilihan Jawaban Angket Respon Guru dan Siswa 

Pilihan Jawaban Pernytaan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 

Sesuai (S) 

Tidak Sesuai (TS) 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

 

Jumlah keseluruhan dari nilai skor angket per item ditentukan terlebih 

dahulu, kemudian dicari nilai dengan rumus yang dimodifikasi dari 

Khabibah (Prasetyo, 2012: 3), seperti pada Persamaan 3.2. 

Nilai = 
∑ nilai

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100 

(3.2) 

Skor maksimum dapat dicari dengan mengalikan jumlah responden dan skor 

pilihan terbaik dari pernyataan positif dan negatif yaitu 4. Kemudian 
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menghitung banyaknya kriteria sangat lemah, lemah, kuat, dan sangat kuat 

dari seluruh butir pernyataan. Kemudian dihitung kategori seluruh butir 

pernyataan yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 (Prasetyo, 2012: 3). 

Tabel 3.7 Kriteria Nilai Respon Guru dan Siswa 

Nilai Katagori 

0  ≤ nilai < 20  Sangat Tidak Baik 

20  ≤ nilai < 40  Tidak Baik 

40  ≤ nilai < 60  Cukup 

60  ≤ nilai < 80  Baik 

80  ≤ nilai ≤ 100  Sangat Baik 

 

 

3. Analisis Keefektifan LKS Berbasis Hierarki Konsep 

 Uji keefektifan LKS berbasis hierarki konsep dilakukan dengan 

cara memberikan soal tes setelah proses belajar menggunakan LKS 

berbasis hierarki konsep. Namun, sebelum soal tes digunakan, terlebih 

dahulu soal tes diuji reliabilitasnya. Menurut Widoyoko (2014: 103) 

suatu tes dikatakan reliabel jika memberikan suatu hasil yang tetap atau 

konsisten. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas tes, maka soal tes yang 

telah divalidasi harus diuji coba terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji 

coba soal selanjutnya dicari reliabilitasnya. Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk essay, maka reliabilitas tes dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha yang ditunjukkan pada Persamaan 3.3. 

rii = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑σ𝑏
2

σ𝑡
2 )   (3.3) 

Keterangan: 

rii = Reliabilitas instrumen,  

 k = Banyaknya butir soal, 

           ∑σb
2= Jumlah varian butir,  

σ𝑡
2= Varian total. 

Rumus Varian yang digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah: 
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σ𝑡
2 = 

∑X2−(
∑X

N
)²

N
           (3.4) 

Keterangan : 

σ𝑡
2 = Varian total 

(
∑X

N
) ² = Kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa 

∑x 2 = Jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa 

N = Jumlah Subjek 

 Kemudian besarnya reliabilitas tes yang didapat dari hasil 

perhitungan, dicocokkan dengan tabel nilai koefisien reliabilitas yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.8 (Arikunto, 2010: 238). 

Tabel 3.8 Nilai Koefisien Reliabilitas 

Nilai Kriteria 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

 

 LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan dikatakan efektif 

jika setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis 

hierarki konsep, siswa tuntas secara klasikal atau lebih besar sama dengan 

65 % dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Astuti dkk, 2012: 54). 

Siswa dikatakan tuntas jika mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 

KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. TAHAP PENGEMBANGAN LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP  

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan untuk menghasilkan 

produk berupa LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan berbasis hierarki konsep yang 

layak digunakan sebagai bahan ajar dan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

pemahaman konsep. Penelitian ini dimulai dari tahap penelitian dan pengumpulan 

data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, revisi hasil 

uji coba, uji coba lapangan utama dan penyempurnaan produk hasil uji lapangan. 

Bagian ini merupakan uraian tentang data hasil penelitian beserta pembahasan 

mengenai kelayakan LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan. 

1. Penelitian dan Pengumpulan Data 

 Tahap ini dilakukan untuk menentukan karakteristik produk yang akan 

dikembangkan sehingga benar-benar penting untuk digunakan sesuai dengan 

kebutuhan siswa maupun karakteristik materi. Oleh karena itu, dilakukan 

analisis terhadap kendala yang dialami guru dan siswa selama proses 

pembelajaran kimia khususnya materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

 Kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah salah satu materi yang 

harus dikuasai siswa untuk memenuhi kompetensi yang diterapkan pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan, berkaitan dengan konsep-konsep seperti menjelaskan 

kesetimbangan dalam larutan jenuh atau larutan garam yang sukar larut, 

menghitung kelarutan, pengaruh penambahan ion sejenis, memperkirakan 

endapan berdasarkan Ksp dan sebagainya. Melalui tahap ini dilakukan 

telaah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan 

dijadikan acuan dalam mengembangkan LKS berbasis hierarki konsep. 

Berdasarkan silabus kimia KTSP (2006), standar kompetensi untuk materi 
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kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah memahami sifat-sifat larutan 

asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya dengan kompetensi dasar 

memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip 

kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

media pembelajaran, salah satunya menggunakan LKS berbasis hierarki 

konsep.  

b. Kajian Literatur 

Analisis kajian literatur terhadap teori-teori dan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan pentingnya media 

pembelajaran LKS untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Menurut 

(Prastowo, 2012: 204) LKS memiliki setidaknya empat fungsi berikut:  

1) Sebagai bahan ajar yang dapat meminimalkan peran dari pendidik, 

tetapi lebih mengaktifkan peran dari siswa. 

2) Sebagai bahan ajar yang membantu mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang diberikan. 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. 

4) Sebagai bahan ajar yang memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada 

siswa. 

Hierarki konsep merupakan konsep dasar penyusunan media 

pembelajaran yang cukup baik untuk materi Ksp karena dapat memperjelas 

materi dan membantu siswa dalam memahami konsep sekaligus hitungan 

materi Ksp. Menurut Damayanti dkk (2014: 124) penyajian materi dengan 

hierarki konsep dalam penerapan model pembelajaran Problem Solving 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dari 48% menjadi 76% dan prestasi 

belajar siswa dari 68,00% menjadi 80,00%  pada materi pokok hidrolisis 

garam di kelas XI IPA. Yunitasari dkk (2013: 190) juga menyatakan bahwa 

hierarki konsep yang diterapkan dalam model pembelajaran Direct 

Instruction dapat mengurangi miskonsepsi siswa pada materi pokok larutan 

penyangga. LKS berbasis hierarki konsep memiliki kualitas yang baik 
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berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, guru mata pelajaran kimia dan 

siswa (Wijayanti dkk, 2015: 21). Hierarki konsep yang diterapkan pada LKS 

yang dikembangkan dapat memberi penguatan pada siswa untuk 

menghadapi persoalan dengan langkah penyelesaian yang sistematis 

(Kurniawati, 2010: 83). 

c. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menimbulkan permasalahan sehingga perlu ada pengembangan 

produk baru. Pada tahap ini peneliti melakukan survei lapangan di MAN 

Kubu Raya. Kegiatan survei lapangan juga dilengkapi dengan wawancara 

terhadap pihak-pihak yang terlibat yaitu guru (Lampiran A-2) dan siswa 

(Lampiran A-1) kelas XII IPA tahun ajaran 2016/2017 yang telah 

mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Adapun masalah 

yang teridentifikasi meliputi: 

1) Kurangnya pemahaman siswa pada materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan yang diketahui dari hasil belajar siswa (Lampiran A-3). 

2) Belum adanya LKS yang memuat materi dan contoh soal dengan 

susunan dari yang sederhana ke rumit (sulit) yang dapat mendukung 

siswa untuk dapat memahami konsep materi Ksp dengan baik. 

3) LKS yang selama ini digunakan sulit dipahami karena bahasanya terlalu 

tinggi (Lampiran B-17). 

4) Jenis soal pada LKS juga kurang bervariasi (Lampiran B-17). 

5) Apersepsi tidak dibahas secara jelas dalam materi (Lampiran B-17).  

6) Tampilan LKS yang kurang menarik karena tidak ada gambar-gambar 

yang mewakili isi materi (Lampiran B-17). 

2. Perencanaan 

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemui, kemudian 

peneliti menganalisis solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Melalui tahap ini peneliti melakukan beberapa perencanaan antara lain: 
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a. Penetapan Rancangan Produk  

Peneliti bermaksud untuk mengembangkan produk berupa LKS 

berbasis hierarki konsep yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembuatan LKS berbasis 

hierarki konsep mengacu pada susunan materi yang runtut dari yang 

sederhana ke kompleks. LKS berbasis hierarki konsep berisi materi dan 

contoh-contoh soal yang disusun dengan gaya hierarki konsep untuk 

membantu siswa memahami materi Ksp. LKS yang dikembangkan ini juga 

berisi materi yang ringkas dan mudah dipahami, memuat apersepsi yang 

dibahas lebih lanjut dalam materi, serta dilengkapi dengan gambar-gambar. 

 

b. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Perumusan tujuan pembelajaran disesuaikan dari hasil analisis 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus kimia kurikulum 

tingkat satuan pendidikan. Perumusan tujuan pembelajaran tentang 

penguasaan kompetensi ditargetkan untuk pencapaian indikator 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dijadikan pedoman 

penyusunan tes hasil belajar, pengembangan LKS berbasis hierarki konsep, 

dan pedoman penyusunan soal uji kompetensi pada LKS yang 

dikembangkan. Hasil pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran 

selengkapnya terdapat dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Pengembangan Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

Indikator 

Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran 

Tahap 

Berpikir 

Menentukan kelarutan 

suatu zat 

1. Siswa dapat menjelaskan 

pengertian larutan tak 

jenuh, jenuh dan lewat 

jenuh dengan baik. 

2. Siswa dapat menentukan 

kelarutan suatu zat dengan 

benar. 

C2  

 

 

 

C3 

Menentukan 

persamaan tetapan 

hasil kali kelarutan 

(Ksp) suatu senyawa. 

Siswa dapat menentukan 

persamaan tetapan hasil kali 

kelarutan (Ksp) dengan benar. 

C2 

Menghitung kelarutan 

suatu senyawa 

berdasarkan harga 

Ksp atau sebaliknya. 

Siswa dapat menghitung 

kelarutan suatu senyawa 

berdasarkan data Ksp atau 

sebaliknya dengan benar. 

C4 

Menjelaskan 

pengaruh ion senama 

dalam larutan. 

Siswa dapat menjelaskan 

pengaruh penambahan ion 

senama dalam larutan dengan 

benar. 

C4 

Menentukan pH 

larutan dari harga 

Kspnya atau 

sebaliknya. 

Siswa mampu menentukan pH 

larutan dari harga Ksp-nya 

dengn benar. 

C3 

Meramalkan 

terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Qc 

dan Ksp. 

Siswa dapat meramalkan 

terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Qc dan Ksp 

dengan benar. 

C3 

 

c. Penyusunan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) 

Rencana proses pembelajaran (Lampiran B-4) disusun berdasarkan 

tujuan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti merancang sebuah kegiatan 

pembelajaran dengan metode ceramah dan latihan, serta penggunaan media 

LKS berbasis hierarki konsep. 

 

3. Pengembangan Draf Produk 

Melalui tahap ini disusun rancangan awal LKS berbasis hierarki konsep, 

instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian dan melakukan validasi terhadap 
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rancangan awal produk oleh pakar yang ahli dalam bidangnya. LKS ini memuat 

materi Ksp yang disusun dari konsep yang sederhana ke kompleks, apersepsi, 

contoh soal yang diurutkan dari tingkat berfikir pengetahuan sampai aplikasi, 

dan gambar-gambar yang mewakili isi materi.  

Rancangan awal LKS berbasis hierarki konsep pada materi Ksp yang 

dikembangkan memuat materi yang runtut dari yang sederhana ke kompleks, 

memuat apersepsi, contoh soal bervariasi dan disusun berurutan dari tingkat 

berfikir pengetahuan hingga aplikasi, gambar-gambar mengenai materi Ksp 

seperti gambar terjadinya perubahan warna dan terjadinya endapan. Selain itu, 

dalam daftar isi pada LKS hierarki konsep memuat nomor halaman letak standar 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, bagan hierarki konsep, 

pembahasan sub materi larutan, kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, hubungan 

kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan, pengaruh ion senama dan pH, 

reaksi pengendapan, Ksp dalam kehidupan sehari-hari, rangkuman, uji 

kompetensi, dan daftar pustaka.  

Instrumen dan perangkat yang dibutuhkan pada penelitian ini seperti soal 

tes, RPP, angket respon guru dan siswa juga disusun pada tahap ini. Setelah 

rancangan awal LKS dan instrumen serta perangkat selesai, maka selanjutnya 

dilakukan validasi kepada ahli. Validasi ahli atau pakar merupakan proses 

penilaian terhadap desain awal LKS berbasis hierarki konsep. Desain akan 

divalidasi oleh para validator untuk mengetahui kekurangan serta perbaikan 

yang perlu dilakukan sebelum LKS diuji coba. Berikut merupakan deskripsi 

hasil validasi dari beberapa ahli: 

a. Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi pada ahli materi, diperoleh bahwa LKS berbasis 

hierarki konsep dapat digunakan untuk uji coba lapangan dengan syarat 

revisi sesuai saran/masukan. Adapun saran dan perbaikan dari ahli materi 

adalah memperbaiki penyelesaian soal latihan pada sub materi reaksi 

pengendapan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.1 menjadi Gambar 

4.2. 
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Gambar 4.1. Penyelesaian Soal Latihan Sebelum Revisi 

  

 

 
 

 

Gambar 4.2. Penyelesaian Soal Latihan Setelah Revisi 

 

b. Validasi Ahli Media 

Hasil validasi pada ahli media, diperoleh bahwa LKS berbasis 

hierarki konsep dapat digunakan untuk uji coba lapangan dengan syarat 

revisi sesuai saran/masukan. Adapun saran dan perbaikan dari ahli media 

adalah sebagai berikut: 

1) Menambahkan informasi tentang garam dalam kehidupan sehari-hari 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.3 menjadi Gambar 4.4. 
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2) Menambahkan informasi teknologi terbaru seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 4.5 menjadi Gambar 4.6. 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Isi LKS Setelah Revisi 

Gambar 4.4. Isi LKS Setelah Revisi Gambar 4.3. Isi LKS Sebelum Revisi 

Gambar 4.5. Isi LKS Sebelum Revisi 



44 

 

 

c. Validasi Ahli Bahasa 

Hasil validasi pada ahli bahasa, diperoleh bahwa LKS berbasis 

hierarki konsep dapat digunakan untuk uji coba lapangan dengan tanpa 

revisi.  

 

d. Validasi terhadap Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang divalidasi adalah soal tes serta angket 

respon guru dan siswa. Soal tes hasil belajar divalidasi menggunakan 

pedoman telaah butir soal. Untuk angket respon guru dan siswa akan 

divalidasi menggunakan lembar validasi. Dari hasil validasi diperoleh 

bahwa soal tes dan angket respon siswa dapat digunakan setelah direvisi 

sesuai saran/masukan. Adapun saran dan perbaikan dari validator adalah 

sebagai berikut: 

1) Pada soal tes nomor 1 yang awalnya hanya terdiri dari soal persamaan 

Ksp sama dengan s2, kemudian diminta untuk menambahkan soal 

persamaan Ksp sama dengan 4s3 (yang pangkatnya lebih besar). 

2) Pada angket respon siswa, diminta untuk memisahkan antara 

pernyataan tanggapan siswa terhadap contoh soal dengan pernyataan 

siswa terhadap latihan soal, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.7 

menjadi Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.7. Angket Respon Siswa Sebelum Revisi 
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Gambar 4.8. Angket Respon Siswa Setelah Revisi 

 

e. Validasi Perangkat Pembelajaran 

 Rancangan proses pembelajaran (RPP) yang telah dibuat harus 

divalidasi dahulu sebelum digunakan menggunakan lembar validasi RPP, 

karena RPP yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan 

(Ksp) agar dapat mendukung penggunaan LKS berbasis hierarki konsep ini. 

Dari hasil validasi diperoleh bahwa RPP dapat digunakan setelah direvisi 

sesuai saran/masukan. Adapun saran dan perbaikan dari validator adalah 

alokasi waktu disesuaikan dengan setiap kegiatan yang dilakukan pada 

kegiatan inti. 

 

4. Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah LKS yang dikembangkan layak digunakan dalam 

pembelajaran atau tidak. Uji coba lapangan awal dilakukan pada tanggal 27 

April 2017 terhadap 6 orang siswa dari kelas XI IPA 2 MAN Kubu Raya. Dari 

kelas tersebut dipilih 2 orang berkemampuan tinggi, 2 orang berkemampuan 

sedang dan 2 orang berkemampuan rendah dalam mata pelajaran kimia. 

Uji coba lapangan awal dilakukan dengan bentuk penelitian one-shot case 

study untuk mengetahui reliabilitas soal tes hasil belajar. Selain itu, uji coba 
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lapangan awal juga dilakukan dengan memberikan angket respon guru kepada 

guru saat melakukan uji coba dan angket respon siswa  kepada siswa yang 

menjadi sampel penelitian setelah selesai melakukan uji coba. Pemberian angket 

ini dilakukan untuk menguji kepraktisan LKS hieraki konsep. Adapun 

rekapitulasi hasil angket respon guru dan siswa pada uji coba lapangan awal 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Angket Respon Guru dan Siswa 

Uji Coba Lapangan Awal 

Responden Jumlah Skor Rata-Rata Skor Kriteria 

Guru 600 85,71 Sangat baik 

Siswa 654,17 81,77 Sangat baik 

 

Hasil kegiatan belajar mengajar pada uji coba ini memperlihatkan saat 

kegiatan pendahuluan siswa langsung fokus dengan apersepsi yang diberikan 

sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari materi Ksp pada subbab reaksi 

pengendapan. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, masing-masing 

siswa diberi LKS berbasis hierarki konsep yang akan digunakan sebagai sumber 

belajarnya. 

Tahap berikutnya adalah siswa menyimak penjelasan tentang hubungan 

antara Qc dan Ksp sambil memperhatikan LKS berbasis hierarki konsep. 

Kemudian siswa diberi beberapa contoh soal. Setelah itu siswa diarahkan untuk 

mengerjakan 3 soal latihan yang ada dalam LKS hierarki konsep pada halaman 

27 secara individu. Bagi siswa yang kesulitan, peneliti memberikan tuntunan 

dengan mengajukan pertanyaan yang merujuk pada penyelesaian soal latihan. 

Selanjutnya siswa diarahkan untuk menuliskan jawaban soal-soal latihan 

tersebut di depan kelas. Kemudian siswa lain diminta untuk menanggapi 

jawaban soal tersebut. Tahap akhir pembelajaran ditutup dengan meminta siswa 

memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

 

5. Merevisi Hasil Uji Coba 

Revisi yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan analisis komentar/saran 

yang diberikan oleh siswa terhadap LKS berbasis hierarki konsep karena pada 
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tahap ini guru tidak memberi komentar/saran. Selain itu, dari hasil angket respon 

guru nilai yang didapat juga sudah masuk dalam kriteria sangat baik. Adapun 

komentar/saran dari siswa pada uji coba lapangan awal adalah sebagai berikut: 

a) Sebaiknya pada latihan soal ditambahkan “diketahui” agar siswa lebih 

mudah melihat data-data perhitungan soal latihan. 

b) Membantu dan  memudahkan memahami materi Ksp karena jelas dan 

ringkas. 

Berdasarkan komentar/saran siswa pada uji coba lapangan awal, maka 

perubahan/perbaikan yang dilakukan pada LKS berbasis hierarki konsep dapat 

dilihat pada Gambar 4.9 dan 4.10. 

 

 

 

 
Gambar 4.9. Penyelesaian Soal Latihan Sebelum Revisi 
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6. Uji Coba Lapangan Utama 

Uji coba lapangan utama bermanfaat untuk melihat sejauh mana produk 

yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Uji lapangan utama ini 

dilakukan untuk memperoleh produk akhir dari LKS berbasis hierarki konsep 

yang dikembangkan.Uji coba lapangan utama dilakukan pada tanggal 6 Mei 

2017 terhadap seluruh siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 32 orang siswa. 

Uji coba lapangan utama dilakukan dengan bentuk penelitian one-shot 

case study untuk mengetahui keefektifan LKS berbasis hirarki konsep. Selain 

itu, pada uji coba lapangan awal guru dan siswa juga diberi angket respon untuk 

mengetahui kepraktisan dari LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan. 

Adapun keefektifan LKS berbasis hierarki konsep diketahui menggunakan 

lembar soal tes ketuntasan pada uji coba lapangan utama yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

 

 

Gambar 4.10. Penyelesaian Soal Latihan Setelah Revisi 
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Tabel 4.3 Persentase Ketuntasan Siswa setelah Pembelajaran menggunakan 

LKS Berbasis Hierarki Konsep  

Jumlah Nilai Rata-Rata Nilai Presentase Ketuntasan 

2.462,81 76,96 75% 

 

Adapun hasil angket respon guru (Lampiran C-25) dan siswa (Lampiran 

C-23) pada uji coba lapangan utama dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Angket Respon Guru dan Siswa Uji Coba Lapangan Utama 

Responden Jumlah Skor Rata-Rata Skor Kriteria 

Guru 650 92,86 Sangat baik 

Siswa 676,57 84,57 Sangat baik 

 

Hasil kegiatan belajar mengajar pada uji coba ini memperlihatkan saat 

kegiatan pendahuluan siswa langsung fokus dengan apersepsi yang diberikan 

sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari materi Ksp pada subbab reaksi 

pengendapan. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, masing-masing 

siswa diberi LKS berbasis hierarki konsep yang akan digunakan sebagai sumber 

belajarnya. 

Tahap berikutnya yaitu kegiatan inti, pada tahap ini siswa menyimak 

penjelasan tentang hubungan antara Qc dan Ksp sambil memperhatikan LKS 

berbasis hierarki konsep. Selanjutnya, siswa diberi beberapa contoh soal dan 

diarahkan untuk mengerjakan 3 soal latihan yang ada dalam LKS hierarki konsep 

(halaman 27 LKS hierarki konsep) secara individu. Bagi siswa yang kesulitan, 

peneliti memberikan bimbingan dengan cara mengajukan pertanyaan yang 

merujuk pada penyelesaian soal latihan. Siswa kemudian diarahkan untuk 

menuliskan jawaban soal-soal latihan tersebut di depan kelas yang akan 

ditanggapi oleh siswa lain. Tahap akhir pembelajaran siswa diminta memberikan 

kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan kemudian tiga orang 

siswa memberikan kesimpulan.  
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7. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini, guru dan siswa juga diminta memberikan komentar/saran 

terhadap LKS berbasis hierarki konsep. Rekapitulasi respon guru dan siswa pada 

uji coba lapangan utama dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Kesimpulan Respon Guru dan Siswa 

Uji Coba Lapangan Utama 

No Responden Kesimpulan 

1. Guru LKS yang dibuat sangat menarik, uraian materi serta 

pembahasan soal mudah dipahami sehingga 

mempermudah siswa dalam belajar. 

2. Siswa  a) LKS yang dibuat menarik, bagus, dan warna-

warni. 

b) Tampilan sudah menarik, dan isi sudah 

mencakup semua materi. 

c) Tampilan yang menarik dapat menarik minat 

pembaca. 

d) Sesuai untuk digunakan karena membantu. 

 

Secara keseluruhan respon guru dan siswa pada uji coba lapangan utama 

ini menunjukkan komentar-komentar positif tentang LKS berbasis hierarki 

konsep yang digunakan. Oleh sebab itu, LKS yang dikembangkan tidak lagi 

direvisi dan dianggap sebagai produk akhir yang layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

B. ANALISIS KELAYAKAN 

 Analisis kelayakan yang dilakukan pada LKS berbasis hierarki konsep 

hasil pengembangan dilakukan untuk menguji kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifannya. Ketiga aspek tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan LKS 

hierarki konsep yang dikembangkan layak digunakan atau tidak. LKS yang disusun 

dengan gaya hierarki konsep diharapkan dapat dijadikan media pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam memahami mata pelajaran kimia khususnya pada 

materi Ksp, karena LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan oleh 

Wijayanti, dkk (2015:21) memiliki kualitas yang baik berdasarkan penilaian ahli 

media, ahli materi, guru mata pelajaran kimia dan siswa.  
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1. Analisis Kevalidan 

Kevalidan LKS berbasis hierarki konsep diketahui berdasarkan 

penilaian validator yang terdiri dari 2 ahli materi, 2 ahli media, dan 2 ahli 

bahasa yang dilaksanakan tanggal 5-18 April 2017. Menurut Widodo dan 

Jasmadi (2008: 57) yang menyatakan bahwa bahan ajar harus memenuhi 

syarat didaktik, konstruksi dan teknis. Sesuai pendapat tersebut, maka 

penilaian kevalidan LKS pada penelitian ini memenuhi syarat didaktik 

melalui validasi pada ahli materi, memenuhi syarat konstruksi melalui 

validasi pada ahli bahasa, dan memenuhi syarat teknis melalui validasi pada 

ahli media. Syarat didaktik ditinjau dari kesesuaian tujuan pembelajaran, 

kompetensi dasar, kebenaran konsep, dan kelengkapan komponen. Syarat 

konstruksi yakni penggunaan bahasa, susunan kalimat, kesantunan bahasa 

serta makna kalimat. Syarat teknis yakni berkaitan dengan kejelasan tulisan 

dan gambar, pemilihan jenis huruf dan angka serta kemenarikan tampilan. 

Data hasil validasi diolah menggunakan rumus Gregory, adapun hasil 

penilaian para ahli secara rinci adalah sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli Materi 

Ahli materi menyatakan bahwa LKS berbasis hierarki konsep 

layak digunakan setelah dilakukan revisi sesuai saran/perbaikan dari 

kedua validator. Hasil rekapitulasi validasi ahli materi dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Rekapitulasi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Penilaian  
Skor 

V1 V2 

1. Kesesuaian materi dalam LKS 

dengan tujuan pembelajaran 

4 4 

2. Kesesuaian materi dalam LKS 

dengan Kompetensi Dasar 

4 4 

3. Kebenaran konsep materi ditinjau 

dari aspek keilmuan 

4 3 

4. Kesesuaian dengan tingkat 

kematangan berpikir peserta didik 

4 3 

5. Kesesuaian susunan materi dengan 

konsep hierarki 

4 3 

6. Kesesuaian contoh soal dengan 

tujuan pembelajaran 

4 3 

7. Kesesuaian contoh soal dengan 

susunan tingkatan aspek berpikir 

4 3 

8. Variasi bentuk contoh soal 4 3 

9.  Kesesuaian apersepsi dengan materi 

Ksp 

4 4 

10. Kesesuaian jawaban apersepsi dalam 

bahasan materi dengan kebenaran 

konsep Ksp 

4 4 

 Koefisien Validitas Ahli Materi 1,00 

 

Berdasarkan hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.6, 

validator 1 memberikan skor 4 untuk seluruh aspek penilaian. Namun, 

validator 2 memberikan skor 4 hanya pada sebagian kecil aspek penilaian, 

sementara untuk aspek kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 

keilmuan, kesesuaian dengan tingkat kematangan berpikir peserta didik, 

kesesuaian susunan materi dengan konsep hierarki, kesesuaian contoh soal 

dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian contoh soal dengan susunan 

tingkatan aspek berpikir, dan variasi bentuk contoh soal mendapatkan skor 

3. Hasil akhir analisis penilaian ahli materi menunjukkan nilai koefisien 

validitas sebesar 1,00. Sesuai dengan kriteria kevalidan menurut Gregory 

(Tabel 3.5), maka nilai tersebut berada pada kriteria sangat tinggi. 
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b. Validasi Ahli Media 

Ahli media menyatakan bahwa LKS berbasis hierarki konsep layak 

digunakan setelah dilakukan revisi sesuai saran/perbaikan dari kedua 

validator. Hasil rekapitulasi validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Rekapitulasi Validasi Ahli Media 

No Aspek Penilaian 
Skor 

V1 V2 

1. Keteraturan desain 4 3 

2. Cetak huruf dan gambar 4 3 

3. Jenis huruf dan angka 4 4 

4. Ukuran huruf dan angka 4 3 

5. Gradasi warna 3 4 

6. Kemudahan penggunaan 4 3 

7. Cetak tabel dan bagan 4 3 

8. Cetak simbol-simbol materi Ksp 4 3 

9. Penampilan keseluruhan 3 3 

 Koefisien Validitas 1,00 

 

Berdasarkan hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.7, 

menunjukkan bahwa aspek penampilan keseluruhan mendapatkan skor 3 

dari kedua validator dan aspek gradasi warna mendapatkan skor 3 dari 

validator 1. Sementara aspek keteraturan desain, cetak huruf dan agka, 

ukuran huruf dan angka, kemudahan penggunaan, cetak tabel dan bagan, 

dan cetak simbol-simbol materi Ksp mendapatkan skor 3 dari validator 2, 

sedangkan aspek penilaian lainnya mendapatkan skor 4 dari kedua validator. 

Hasil akhir analisis penilaian ahli media memiliki nilai koefisien validitas 

sebesar 1,00. Sesuai dengan kriteria kevalidan menurut Gregory (Tabel 3.5), 

maka nilai tersebut berada pada kriteria sangat tinggi. 

 

c. Validasi Ahli Bahasa 

Ahli bahasa menyatakan bahwa LKS berbasis hierarki konsep layak 

digunakan tanpa adanya revisi. Adapun hasil rekapitulasi validasi ahli 

bahasa dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

 

 



54 

 

 

Tabel 4.8. Rekapitulasi Validasi Ahli Bahasa 

No Aspek Penilaian 
Skor 

V1 V2 

1. Bahasa yang komunikatif dan benar 3 4 

2. Kesesuaian bahasa dengan EYD 4 3 

3. Kebakuan dan kemudahan bahasa 4 4 

4. Kesesuaian bahasa dengan tingkat 

berpikir siswa 

4 4 

5. Kesantunan bahasa 4 4 

6. Dukungan bahasa terhadap kemudahan 

memahami materi 

4 4 

7. Makna kalimat 4 3 

 Koefisien Validitas 1,00 

 

Berdasarkan hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.8, 

menunjukkan bahwa kedua validator ahli bahasa memberikan skor 4 pada 

aspek kebakuan dan kemudahan bahasa, kesesuaian bahasa dengan tingkat 

berpikir siswa, kesantunan bahasa, serta pada aspek dukungan bahasa 

terhadap kemudahan memahami materi. Pada aspek bahasa yang 

komunikatif dan benar validator 2 memberikan skor 4, sedangkan validator 

1 memberikan skor 3. Untuk aspek kesesuaian bahasa dengan EYD dan 

pada aspek makna kalimat validator 1 memberikan skor 4, sedangkan 

validator 2 memberikan skor 3. Hasil akhir analisis penilaian ahli bahasa 

diperoleh koefisien validitas sebesar 1,00. Sesuai dengan kriteria kevalidan 

menurut Gregory (Tabel 3.5), maka nilai tersebut berada pada kriteria sangat 

tinggi. 

LKS berbasis hierarki konsep dikatakan valid jika koefisien validitas LKS 

lebih besar dari 0,60 (Nur dkk, 2014: 114). LKS berbasis hierarki konsep yang 

dikembangkan telah memenuhi syarat didaktik, konstruksi, dan teknis seperti 

yang disyaratkan oleh Widodo dan Jasmadi (2008: 57). Secara umum LKS 

berbasis hierarki konsep yang dikembangkan telah memenuhi aspek kevalidan 

dengan nilai rata-rata koefisien validitas sebesar 1,00 yang tergolong dalam 

kriteria sangat tinggi. LKS sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan siswa 

dalam proses belajar mengajar haruslah memiliki validitas yang baik agar tujuan 
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pembelajaran dapat tercapai dengan hasil efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yasir, dkk (2013: 81) yang menyatakan bahwa LKS yang valid dapat diterapkan 

dalam pembelajaran dengan hasil keterlaksanaan pembelajaran dalam kategori 

baik, sehingga dapat mencapai indikator pembelajaran. Hal ini menunjukkan 

bahwa LKS ini sudah memenuhi syarat bahan ajar yang baik dan layak untuk 

digunakan. 

 

2. Analisis Kepraktisan 

Aspek kepraktisan dapat diketahui dari analisis angket respon guru dan 

siswa terhadap penggunaan LKS berbasis hierarki konsep. Pernyataan-

pernyataan pada angket respon guru dan siswa meliputi tanggapan terhadap 

penggunaan, materi, tampilan, bahasa, tulisan, contoh soal serta latihan soal pada 

LKS berbasis hierarki konsep. Angket respon guru dan siswa diberikan sebanyak 

dua kali yaitu setelah melakukan uji coba lapangan awal pada tanggal 27 April 

2017 dan setelah melakukan uji coba lapangan utama pada tanggal 6 Mei 2017. 

Hasil angket respon guru pada uji coba lapangan awal (Lampiran C-21) 

diperoleh skor 3 untuk sebagian besar pernyataan. Pada pernyataan kesesuaian 

LKS dengan siswa, pernyataa tampilan, gambar dan warna LKS, serta 

pernyataan contoh dan latihan soal dalam LKS berbasis hierarki konsep 

memperoleh skor 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan LKS 

berbasis hierarki konsep sudah memenuhi aspek kepraktisan sesuai yang 

disyaratkan oleh Faroh, dkk (2014:100) karena mendapat nilai lebih dari 60. 

Hasil angket respon guru pada uji coba lapangan utama (Lampiran C-25) 

diperoleh skor 4 pada pernyataan kesesuaian LKS dengan siswa, tulisan, 

pernyataan contoh dan latihan soal, pernyataan kemudahan penggunaan, 

tampilan, gambar dan warna LKS. Sedangkan tanggapan terhadap materi dan 

bahasa dalam LKS berbasis hierarki konsep memperoleh skor 3. Artinya secara 

keseluruhan, LKS berbasis hierarki konsep telah memenuhi aspek kepraktisan 

menurut Faroh, dkk (2014:100) karena memperoleh nilai lebih dari 60. Oleh 

karena itu, tidak dilakukan revisi pada LKS hierarki konsep ini setelah uji coba 

lapangan utama. 



56 

 

 

Berdasarkan hasil angket respon siswa, secara umum siswa merasa tertarik 

dengan penggunaan LKS berbasis hierarki konsep. Namun pada uji coba 

lapangan awal, terdapat saran dari salah satu siswa yaitu penambahan diketahui 

pada setiap penyelasaian soal latihan dalam LKS. Adapun hasil angket respon 

siswa setelah dilakukan dua kali uji coba yaitu uji coba lapangan awal dan uji 

coba lapangan utama (Lampiran C-19 dan C-23), menunjukkan respon siswa 

terhadap LKS berbasis hierarki konsep dengan rata-rata nilai lebih besar dari 60. 

Materi, tampilan, bahasa, tulisan, contoh soal, latihan soal, dan penggunaan pada 

LKS telah memenuhi syarat kepraktisan yang diajukan oleh Faroh, dkk 

(2014:100). Hal ini menunjukkan bahwa LKS berbasis hierarki konsep sudah 

layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran materi Ksp. Adapun 

rekapitulasi hasil analisis angket respon guru dan siswa dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Angket Respon Guru dan Siswa 

 Nilai Respon 

Guru Siswa 

Uji coba lapangan awal 85,71 81,77 

Uji coba lapangan utama 92,86 84,57 

 

Tabel 4.9 menunjukkan nilai respon guru dan siswa terhadap penggunaan 

LKS berbasis hierarki konsep mendapat nilai lebih besar dari 60. LKS berbasis 

hierarki konsep dikatakan praktis jika diperoleh nilai respon dengan kriteria 

minimal baik dengan rentang nilai 60-80 (Faroh dkk, 2014: 100). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis hierarki konsep yang 

dikembangkan telah memenuhi aspek kepraktisan dengan kriteria sangat baik.  

 

3. Analisis Keefektifan 

Uji keefektifan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran LKS 

berbasis hierarki konsep dalam membantu siswa untuk memahami materi yang 

diajarkan. Akan tetapi, sebelum dilakukan uji keefektifan terlebih dahulu 

dilakukan uji reliabilitas terhadap soal tes yang akan digunakan pada uji coba 
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lapangan utama. Uji reliabilitas soal tes dilakukan dengan cara memberikan post-

test pada uji coba lapangan awal yang dilakukan pada tanggal 27 April 2017 di 

MAN Kubu Raya kepada 6 orang siswa kelas XI IPA 2. Dari hasil perhitungan 

reliabilitas tes (Lampiran C-27), diperoleh reliabilitas soal tes sebesar 0,954. 

Karena rii = 0,954 yang terletak pada rentang 0,800 – 1,000, maka berdasarkan 

kriteria koefisien reliabilitas (Tabel 3.8) reliabilitas soal tes tergolong sangat 

tinggi. 

Keefektifan dapat diketahui dari hasil belajar setelah pembelajaran pada 

uji coba lapangan utama (Lampiran C-29). Selain mampu memberikan 

pemahaman atau membantu siswa dalam memahami konsep yang diajarkan, 

LKS berbsis hierarki konsep diharapkan efektif dalam memberikan dampak 

terhadap perubahan hasil belajar setelah penggunaannya. Analisis keefektifan 

dilakukan dengan menganalisis nilai sesudah pembelajaran menggunakan LKS 

berbasis hierarki konsep pada siswa yang dijadikan sampel uji coba lapangan 

utama. Rekapitulasi hasil belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Post-test Siswa 

 

 

Nilai Rata-Rata 

Jumlah Siswa 

Tuntas 

Persentase 

Ketuntasan Siswa (%) 

76,96 24 75 

 

Tabel 4.10 menunjukkan persentase ketuntasan dari 32 orang siswa 

sebesar 75%. LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan dikatakan 

efektif jika setelah mengikuti pembelajaran menggunakan LKS berbasis hierarki 

konsep, siswa tuntas secara klasikal atau lebih besar sama dengan 65% dari 

jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (Astuti dkk, 2012: 54). Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan 

telah memenuhi aspek keefektifan. 

 Hasil akhir pengembangan LKS berbasis hierarki konsep yang telah 

melewati uji kevalidan, kepraktisan dan keefektifan secara keseluruhan dapat 

dikatakan telah layak digunakan dalam pembelajaran. Dengan demikian LKS 
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berbasis hierarki konsep yang dikembangkan ini layak digunakan sebagai sumber 

belajar tambahan bagi siswa kelas XI IPA dan guru yang mengajar mata pelajaran 

Kimia SMA/sederajat, khususnya di MAN Kubu Raya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 LKS berbasis hierarki konsep yang dikembangkan pada penelitian ini telah 

layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan karena telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan sebagai berikut: 

1. Kevalidan aspek materi, media dan bahasa menunjukkan nilai koefisien validitas 

masing-masing sebesar 1,00 dengan kriteria sangat tinggi. 

2. Kepraktisan berdasarkan nilai respon guru pada uji coba lapangan awal dan 

utama berturut-turut adalah 85,71 dan 92,86 dengan kriteria sangat tinggi, 

sedangkan nilai respon siswa untuk uji coba lapangan awal dan utama berturut-

turut adalah 81,77 dan 84,57 dengan kriteria sangat tinggi. 

3. Keefektifan, yang didasarkan pada analisis hasil belajar setelah menggunakan 

LKS berbasis hierarki konsep menunjukkan 75% siswa telah memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 75. 

 

B. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan 

yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain: 

1. Sebaiknya pada pengembangan LKS berbasis hierarki konsep ini dilakukan 

penelitian lanjutan pada tahap penyebaran.  

2. Pengembangan LKS berbasis hierarki konsep tidak hanya dikembangkan pada 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, namun dapat dikembangkan untuk 

materi kimia lainnya. 
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Hasil Wawancara Siswa Kelas XII IPA MAN Kubu Raya 
LAMPIRAN 
Hari/Tanggal : Jumat, 20 Januari 2017   

Narasumber : Siswa A & B berkemampuan tinggi 

    Siswa C & D berkemampuan sedang 

    Siswa E & F berkemampuan rendah     

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Apakah anda menyukai 

pelajaran kimia ? 

A: 

 

 

 

 

B: 

 

C: 

D: 

 

E: 

 

F: 

 

Kimia adalah mata pelajaran yang asyik, berasal dari 

eksperimen, penelitian, kemudian menjadi 

penemuan ilmuan, jadi saya menyukainya pelajaran 

kimia karena banyak penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Iya, karena banyak membahas materi yang dapat di 

uji/ dipraktikan. 

Iya, karena saya suka hitungannya. 

Tidak, karena banyak lambang dan rumusnya, tapi 

saya suka dengan praktikumnya. 

Tergantung materinya, jadi kadang saya suka, 

kadang juga tidak suka 

Iya,saya suka karena banyak mempelajari tentang 

kehidupan sehari-hari 

2. 

Pada pelajaran kimia kelas XI 

semester II, materi apa yang 

anda anggap sulit? Pada bagian 

mana kesulitan yang Anda 

alami tersebut? 

A: 

 

 

B: 

 

C: 

 

 

D: 

 

 

E: 

 

F: 

 

Hidrolisis garam, karena rumusnya pakai log, jadi 

susah ngitungnya. Sepertinya hampir semuanya 

yang ada rumus log nya. 

Ksp, karena rumusnya mirip. Di bagian yang 

hubungan s dengan Ksp bu. 

Ksp, karena rumusnya susah diingat. Saya sulit ingat 

harus pakai rumus yang mana kalau suruh mencari 

kelarutan dari nilai Kspnya, dan sebaliknya. 

Ksp, karena kalau saya mengerjakan soalnya saya 

sering salah pakai rumus. Saya bingung harus pakai 

yang akar biasa, akar 3, atau akar 4. 

Koloid, karena materinya banyak, susah 

menghafalnya. Semuanya bu. 

Ksp, bingung pas mau pakai rumus untuk 

mengerjakan soal. Terutama rumus yang akar-akar. 

3. 

Bagaimana bahasa dalam 

materi sulit tersebut? Mudah 

dipahami atau tidak? Jika tidak 

di bagian yang mana? 

A: 

 

 

B: 

 

 

C: 

 

D: 

 

E: 

F: 

Lumayan mudah kalau untuk bahasanya, saya masih 

bisa mengerti meskipun membacanya tidak cukup 

satu kali. 

Bahasanya ada yang mudah dimengerti ada yang 

sulit juga. Yang sulit dimengerti kalau menurut saya 

di bagian Ksp pemisahan. 

Rata-rata agak sulit dimengerti, terutama di bahsan 

pengendapan. 

Lumayan, tapi saya agak bingung di konsep Ksp 

dalam pemisahan zat. 

Lumayan mudah, cuman banyak yang harus diingat. 

Agak susah di materi yang endapan-endapan. 

4 

Apakah anda sudah paham 

mengenai cara penulisan dan 

penggunaan indeks serta 

koefisien reaksi? 

A: 

B: 

 

C: 

D: 

Kalau indeks dan koefisien reaksi saya sudah paham. 

Cara penulisan dan penggunaannya saat 

mengerjakan soal saya sudah bisa. 

Sudah. 

Iya, saya sudah paham. 

Lampiran A-1 
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E: 

F: 

Lumayan paham. 

Sudah paham. 

5 Bagaimana cara belajar anda?  

A: 

B: 

C: 

 

D: 

E: 

F: 

Banyak-banyak latihan soal dan bikin singkatan 

Baca LKS diulang-ulang 

Baca LKS dan tanya ke guru kalau ada yang kurang 

dipahami 

Bikin singkatan dan baca LKS 

Baca LKS dan internet 

Baca LKS 

6 
Apa saja sumber belajar yang 

anda miliki? 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

LKS 

Sumber belajar yang saya punya LKS 

LKS saja 

Yang saya miliki hanya LKS 

Cuman LKS 

Hanya LKS saja 

7 
Media pembelajaran apa yang 

anda gunakan untuk belajar? 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

LKS dan buku latihan 

LKS 

LKS dan kertas kecil-kecil 

LKS saja 

Cuman LKS 

LKS 

8 

Apakah media pembelajaran 

yang anda gunakan mudah 

untuk anda pahami? Kenapa? 

A: 

 

B: 

 

C: 

 

D: 

 

E: 

F: 

 

 

Tidak, karena penjelasan pada contoh soal hanya 

berupa angka, sehingga saya bingung 

Tidak, karena saya sulit paham kata-katanya 

Tidak, karena bahasanya susah saya mengerti, 

makanya saya biasanya tanya lagi sama guru 

Tidak, kadang saya susah paham dengan maksud 

kalimatnya 

Tidak, saya nggak paham 

Tidak, kadang saya sudah baca berulang-ulang juga 

masih belum mengerti, tapi kalu sudah dijelaskan 

guru saya lumayan mengerti 

9 

Menurut anda, bagaimana 

media pembelajaran yang anda 

gunakan tersebut? 

A: 

B: 

 

C: 

D: 

E: 

F: 

Kurang bagus, karena penjelasannya kurang lengkap 

Sudah cukup bagus, namun kadang agak susah 

dimengerti, jadi harus tanya guru lagi 

Lumayan bagus, tapi masih kurang lengkap 

Tidak bisa dipahami 

Kurang lengkap 

Kurang jelas 

10 

Media pembelajaran seperti 

apa yang dapat memudahkan 

anda untuk memahami materi 

pelajaran kimia? 

A: 

 

B: 

 

C: 

 

 

D: 

E: 

 

F: 

 

Yang lengkap, jelas, warna-warni, banyak contoh 

dan mudah dipahami 

Yang mudah dipahami, bisa dengan ditambah 

gambar-gambar juga 

Yang lengkap dan bergambar serta berwarna, 

soalnya saya lebih tertarik kalau berwarna, jadi 

senang bacanya 

Rumus-rumusnya mudah dimengerti dan jelas 

Ada gambar-gambar materi pelajarannya, biar lebih 

jelas 

Banyak contoh, tapi cara penyelesainnya jelas, jadi 

saya bisa mengerti 
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Hasil Wawancara Guru Kimia MAN Kubu Raya 

Hari/Tanggal: Kamis, 26 Januari 2017    Tempat: Ruang Guru MAN Kubu Raya 

Narasumber  : Ibu Nurul Fitria, S.Pd.               

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
Bagaimana karakteristik siswa 

pada pembelajaran kimia? 

Bervariasi, ada yang cepat mengerti ada juga yang 

agak lama memahami materi yang diajarkan 

 

2 

Bagaimana keberlangsungan 

pembelajaran kimia di kelas XI 

IPA 

Tertib dan kondusif 

3 
Bagaimana aktivitas siswa 

ketika belajar kimia? 

Aktif, apalagi jika disuruh maju mengerjakan soal dan 

diberi nilai, biasa mereka bahkan rebutan mau maju. 

Tapi ada juga beberapa siswa yang tidak mau ikut 

rebutan soal.  

4 

Di kelas XI pada materi apa 

siswa mengalami kesulitan? 

Kenapa? 

Kalau materi kelas XI, biasanya materi Ksp. Karena 

siswa bingung sama penggunaan rumusnya 

5 

Bagaimana cara ibu untuk 

membantu siswa mengatasi 

kesulitannya pada materi 

tersebut? 

Saya sering kasi latihan, PR, dan biasa dikelas saya 

bikin kaya permainan, saya minta siswa maju 

mengerjakan soal di depan. Yang bisa menjawab 

dengan benar saya beri nilai plus. 

6 

Bagaimana hasil dari upaya 

yang telah Ibu lakukan 

tersebut? 

Menurut saya, masih belum maksimal juga. Karena 

saat saya meminta siswa untuk mengerjakan soal di 

depan kelas, yang mau mengerjakan dan saling 

berebut untuk maju itu hanya sekitar 1/3 dari 

keseluruhan siswa di kelas tersebut. Sementara yang 

lainnya seringkali hanya menunggu jawaban 

temannya yang maju, kemudian kalau jawaban 

temannya yang maju benar mereka baru menyalin di 

buku catatannya. Dan ternyata saat diberi latihan, nilai 

mereka ini juga belum baik. Jadi saya, rasa mereka 

yang tidak mau maju ini memang mungkin belum 

mengerti tentang materinya. 

7 
Metode pembelajaran seperti 

apa yang ibu gunakan? 

Saya lebih sering pakai metode ceramah, soalnya 

kalau pakai metode yang kooperatif itu biasanya 

membutuhkan waktu lama. Tapi kadang saya juga 

mengadakan diskusi, tapi hanya diskusi kelompok 

biasa. Sesekali juga biasa saya melakukan demonstrasi 

8 
Media pembelajaran seperti 

apa yang sering ibu gunakan? 

Saya jarang pakai media yang elektronik kaya ppt, 

soalnya di sini kan infocusnya hantya sedikit. Jadi 

saya pakai buku paket dan siswa kan sudah punya 

LKS masing-masing 

9 

Menurut ibu, bagaimana media 

pembelajaran yang ibu 

gunakan tersebut? 

Menurut saya kalau buku paketnya sudah bagus dan 

lengakap. Kalau untuk LKS yang digunakan siswa, 

biasa kurang lengkap karena apersepsinya tidak 

dibahas lagi di dalam materinya. Jadi siswa mungkin 

tidak menemukan jawaban apersepsi di dalam 

penjelasan materinya 

10 
Menurut ibu, apa kekurangan 

dari media tersebut? 

Kalau buku paketnya sepertinya memang sudah 

standar. Kalau LKSnya kunci jawabannya itu kadang 

harus dicek lagi, karena kadang tidak sesuai. 

Kemudian LKSnya itu kurang menarik bagi siswa, 

belum menumbuhkan minat baca siswa. 

Lampiran A-2 
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Rekap Nilai Ulangan Harian Kimia Kelas XI IPA Semester Genap MAN Kubu 

Raya Tahun Ajaran 2015/2016 

       IPA 1 

No Kode Nama Siswa 
Nilai UH 

1 2 3 

1 AHY 75,3 75 80 

2 AID 82 97,5 90 

3 AS 81,3 81 80 

4 AFK 78 13 70 

5 BS 69,3 63,5 70 

6 EW 75 75 60 

7 EL 61 27,5 80 

8 ED 73,6 97,5 80 

9 IAR 70,6 75 90 

10 KI 73 35,5 70 

11 LA 62,3 22 80 

12 MN 75 46 70 

13 NNS 71 50 70 

14 NS 69 48 80 

15 NW 70,3 75 90 

16 RA 68,3 33 60 

17 RP 56 29 80 

18 RK 94,6 100 70 

19 SA 73 90 80 

20 SW 36,6 23 80 

21 UR 75,3 75,5 90 

22 YM 94,6 100 80 

23 YR 95,6 89,5 90 

24 YA 68,3 45,5 80 

RATA-RATA 72,90 61,13 77,92 

 

     IPA 2 

No Kode Nama Siswa 
Nilai UH 

1 2 3 

1 AR 76,3 75 100 

2 AF 88,3 92 100 

3 AS 65 75 100 

4 DS 46,6 80 90 

5 DI 55 48 100 

6 DNR 40,3 36 100 

7 EJ 54,3 75 100 

8 EL 94,3 84 100 

9 FJ 93,3 75 100 

10 KN 94,6 90 100 

11 IS 63,6 56 100 

12 IL 87,6 95 100 

Lampiran A-3 
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13 JF 64,6 75 100 

14 MJ 73 47 90 

15 MA 50,3 38,5 70 

16 QNS 68,6 75 100 

17 RF 76,6 76 90 

18 SA 68,3 52,5 100 

19 SM 78,6 41 100 

20 SI 46 56 100 

21 SM 52,3 44 90 

22 TML 88,6 92 90 

23 UL 56 56 90 

24 WT 54 56 100 

25 YIF 46,3 75 90 

RATA-RATA 67,32 66,60 96 

 

Keterangan: 

UH 1: Asam basa, larutan penyangga, dan hidrolisis garam. 

UH 2: Ksp 

UH 3: Koloid 
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Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 
Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

  Berbasis Hierarki Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli materi 

tentang isi materi yang dimuat dalam LKS yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan 

akan sangat bermanfaat  untuk perbaikan dan peningkatan kualitas LKS ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika LKS SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika LKS TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika LKS SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika LKS SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS pada beris yang disediakan. 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Isi/Materi 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

disajikan telah sesuai/relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang termuat dalam LKS. 

     

2. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

disajikan telah sesuai/relevan dengan Kompetensi 

Dasar (KD) yang termuat dalam silabus KTSP. 

     

3. 

Konsep dan definisi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan sesuai dengan konsep dan definisi yang 

berlaku dalam bidang ilmu kimia. 

     

4. 
Kedalaman materi sesuai dengan tingkat 

kematangan berpikir peserta didik. 
     

5. 
Susunan materi dalam LKS sesuai dengan konsep 

hierarki yaitu mulai dari yang mudah ke sulit. 
     

6. 
Contoh soal yang dimuat dalam LKS sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 
     

7. 
Contoh soal yang dimuat dalam LKS tersusun 

mulai dari yang mudah ke sulit. 
     

8. 
Penyajian bentuk contoh soal yang dimuat dalam 

LKS bervariasi. 
     

9. 
Apersepsi yang disajikan telah sesuai/relevan 

dengan materi  kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
     

10. 

Jawaban apersepsi yang termuat dalam bahasan 

materi di LKS sesuai/relevan dengan konsep yang 

berlaku dalam materi  kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

     

Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS ini 

 

 

 

Kesimpulan Umum (pilih Salah Satu untuk Dilingkari)  

A. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi. 

B. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

C. Tidak layak digunakan untuk uji coba lapangan.      

  

 

 

 

 

 

Lampiran B-1 

LEMBAR VALIDASI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP AHLI MATERI 

Pontianak,  2017 

     Ahli Materi  

  

 

(    ) 
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LEMBAR VALIDASI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP AHLI MEDIA 

 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

  Berbasis Hierarki Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli media 

tentang media yang dimuat dalam LKS yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan 

sangat bermanfaat  untuk perbaikan dan peningkatan kualitas LKS ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika LKS SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika LKS TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika LKS SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika LKS SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS pada beris yang disediakan. 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Media 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. 
Desain dalam LKS (tata letak teks dan gambar) 

teratur. 
     

2. Huruf dan gambar tercetak dengan jelas.      

3. Pemilihan jenis huruf dan angka telah sesuai..      

4. Pemilihan ukuran huruf dan angka telah sesuai..      

5. 
Komposisi perpaduan warna telah sesuai, baik, 

serasi, dan tampilannya menarik. 
     

6. 
LKS mudah digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 
     

7. 
Tabel dan bagan yang dimuat dalam LKS tercetak 

dengan jelas 
     

8. 
Simbol-simbol yang ada pada materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan tercetak dengan jelas. 
     

9. Tampilan LKS secara umum menarik.      

 

Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS ini 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Umum (pilih Salah Satu untuk Dilingkari)  

A. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi. 

B. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

C. Tidak layak digunakan untuk uji coba lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B-2 

Pontianak,  2017 

     Ahli Media  

 

  

 

(    ) 
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LEMBAR VALIDASI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP AHLI BAHASA 

 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

  Berbasis Hierarki Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli bahasa 

tentang bahasa yang dimuat dalam LKS yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan 

sangat bermanfaat  untuk perbaikan dan peningkatan kualitas LKS ini. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika LKS SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika LKS TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika LKS SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika LKS SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS pada beris yang disediakan. 

5. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

Bahasa 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. Bahasa yang digunakan komunikatif dan benar.      

2. 
Setiap kata dalam LKS menggunakan ejaan yang 

disempurnakan (EYD). 
     

3. 
Bahasa yang digunakan baku dan mudah 

dipahami. 
     

4. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS sesuai dengan 

tingkat berpikir siswa SMA. 
     

5. Bahasa yang digunakan dalam LKS santun.      

6. 

Penggunaan bahasa dalam LKS mendukung 

kemudahan pemahaman siswa terhadap materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

     

7. 
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda. 
     

 

Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKS ini 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Umum (pilih Salah Satu untuk Dilingkari)  

A. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi. 

B. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran. 

C. Tidak layak digunakan untuk uji coba lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B-3 

Pontianak,  2017 

     Ahli Bahasa  

 

  

(    ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
A. IDENTITAS 

Mata Pelajaran : Kimia 

Satuan Pendidikan : SMA  

Nama Sekolah : MAN Kubu Raya 

Kelas / Semester : XI / 2 
Materi Pokok : Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Sub Materi  : Reaksi Pengendapan 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

 
B. STANDAR KOMPETENSI 

4. Memahami  sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya. 

 
C. KOMPETENSI DASAR 

4.6. Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip  kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

 

D. INDIKATOR 

1. Menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa. 

2. Menghitung kelarutan suatu senyawa berdasarkan harga Ksp atau sebaliknya. 

3. Meramalkan terbentuknya endapan berdasarkan harga Qc dan Ksp. 

 

E. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan (Ksp) dengan benar 

sesuai dengan kunci jawaban soal posttest. 

2. Siswa dapat menghitung kelarutan suatu senyawa berdasarkan data Ksp atau sebaliknya 

dengan benar sesuai dengan kunci jawaban soal posttest. 

3. Siswa dapat meramalkan terbentuknya endapan berdasarkan harga Qc dan Ksp dengan 

benar sesuai dengan kunci jawaban soal posttest. 

 

F. MATERI AJAR 

Dapat dilihat pada LKS hierarki konsep halaman 22-27. 

 

G. METODE PEMBELAJARAN 

1. Diskusi kelas. 

2. Tugas individu. 

 

H. MEDIA 

1. LKS berbasis hierarki konsep. 

2. Alat tulis menulis (spidol, whiteboard, penghapus, buku tulis, dan pulpen) 

 
I. SUMBER BELAJAR 

1. Purba, M.  & Sunardi. 2012. Kimia Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. 

2. Svehla,   G.   (1990).    Vogel:    Buku  Teks  Analisis  Anorganik  Kualitatif  Makro  dan    

Semimikro. (Penerjemah: Setiono & Hadayana, P). (Cetakan Ke-5). Jakarta: PT. Kalman  

Media Pusaka. 
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J. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

No. 
Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan 
Waktu 

Guru Siswa 

1. Pendahuluan 

 

a. Mengucapkan salam dan 

doa. 

 

b. Mengabsensi kehadiran 

siswa. 

 

c. Menyampaikan apersepsi 

berupa cara pembuatan 

garam dapur yang dibuat dari 

air laut menggunakan prinsip 

penguapan untuk 

mendapatkan kristal NaCl. 

Akan tetapi, ternyata dalam 

air laut terkandung senyawa 

pengotor lain, seperti MgCl2 

dan CaCl2. Untuk 

memurnikan garam dapur 

maka dilakukan pemisahan 

zat-zat pengotor tersebut 

berdasarkan prinsip 

pengendapan. Suatu ion 

dapat dikeluarkan dari 

larutannya dengan reaksi 

pengendapan dengan 

mereaksikannya dengan ion 

lain yang sifatnya sukar 

larut. 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

a. Menjawab salam dan 

berdoa. 

b. Mengacungkan 

tangan bagi yang 

diabsen/dipanggil. 

c. Memperhatikan dan 

mendengarkan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

dengan tertib. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

 

Eksplorasi 

a. Membagikan LKS berbasis 

hierarki konsep kepada 

masing-masing siswa. 

b. Menyajikan/menjelaskan 

materi Qc dan Ksp. 

 

Elaborasi 
c. Memberikan beberapa 

contoh soal di papan 
tulis. 

 

d. Memberikan 3 soal yang ada 

di LKS untuk dikerjakan 

secara individu. 

e. Meminta beberapa siswa 
maju ke depan kelas 
untuk mengerjakan soal 
yang ada di LKS. 

Konfirmasi 

 

a. Menerima LKS 

dengan tertib. 

 

b. Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

c. Memperhatikan dan 

memahami contoh 

yang diberikan guru. 

d. Mengerjakan soal 

secara individu. 

 

e. Maju dan 

mengerjakan soal 

yang ada di LKS di 

depan kelas. 

 

f. Menanggapi 

jawaban temannya. 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

15 menit 
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f. Meminta siswa yang lain 

untuk menanggapi jawaban 

temannya. 

g. Meluruskan jawaban-

jawaban siswa. 

h. Memberikan soal postest. 

 
g. Memperhatikan 

penjelasan guru. 

h. Mengerjakan soal 

postest secara 

individu. 

5 menit 

 

 

 

 

15 menit 

3. Penutup a. Meminta salah satu siswa 

untuk menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Menginformasikan materi 

selanjutnya. 

c. Doa dan salam. 

a. Menyimpulkan 

pembelajaran. 

 

b. Memperhatikan 

guru. 

c. Berdoa dan 

menjawab salam. 

10 menit 

 

 

K. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik Penilaian 

Posttest 

2. Bentuk Instrumen 

Soal Posttest 

 

 

 

 

 

Pontianak,  2017 

Mengetahui 

Guru Bidang Studi,                Peneliti,  

  

 

 

 

 

 

Nurul Fitria, S.Pd           Lya Deni Prilianti 

NIP.-         NIM. 131620471 
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LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika RPP SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika RPP TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika RPP SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika RPP SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

3. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai RPP pada baris yang disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. Identitas  yang termuat sudah lengkap.      

2. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

standar kompetensi dan kometensi dasar. 
     

3. 

Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

rumus ABCD (Audience, Behavior, Condition, 

Degree). 

     

4. 
Rumusan tujuan pembelajaran  sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 
     

5. 
Materi pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi 

waktu. 
     

6. 
Alokasi waktu sudah sesuai dengan tuntutan 

kompetensi dasarnya. 
     

7. 

Kegiatan pembelajaran sudah disusun sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan karakteristik siswa. 

     

8. 
Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan EYD 

(ejaan yang disempurnakan) 
     

9. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
     

10. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan karakter 

peserta didik. 
     

11. 
Penilaian sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 
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KISI-KISI SOAL 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

Sekolah   : MAN Kubu Raya 

Materi Pokok   : Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Bentuk Soal   : Essay 

STANDAR KOMPETENSI : 

4. Memahami  sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya. 

 

KOMPETENSI DASAR : 

4.6. Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

 

Indikator 
Aspek No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Menentukan persamaan tetapan hasil 

kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa. 
 √    

 
1a 

Menghitung kelarutan suatu senyawa 

berdasarkan harga Ksp atau sebaliknya. 
  √   

 
1b 

Meramalkan terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Qc dan Ksp. 
  √   

 
2 
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SOAL 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

Sekolah   : MAN Kubu Raya 

Materi Pokok   : Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Bentuk Soal   : Essay 

Waktu   : 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Berikut ini ditampilkan data Ksp beberapa garam: 

Garam Ksp (T = 25oC) 

AgI 8,3 x 10-17 

BaSO4 1,1 x 10-10 

MgCO3 3,5 x 10-8 

Berdasarkan tabel di atas, maka: 

a. Tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan senyawa-senyawa di atas! 

b. Urutkan senyawa yang mempunyai kelarutan paling kecil hingga yang paling 

besar (buktikan dengan perhitungan)! 

2. Sebanyak 50 ml larutan MgCl2 0,01M dicapur dengan 50 ml larutan NaOH 0,001M. 

Apakah akan terbentuk endapan Mg(OH)2 jika diketahui harga Ksp Mg(OH)2 =        

7,1 x 10-12! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes. 

 Jawablah soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 

 Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

 Dilarang bertanya atau memberikan jawaban kepada teman. 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL 

No

. 
Jawaban 

Sko

r 
Total 

1. a. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

MgCO3(s)  Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

b. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

  s               s          s 

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

8,3 x 10-17   = (s)     (s) 

8,3 x 10-17   = s2 

           s        = √8,3 x 10−17    

           s        = 9,11 x 10-9mol/L 

 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

     s                  s               s      

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

1,1 x 10-10  = (s)        (s) 

1,1 x 10-10  = s2 

           s      = √1,1 x 10−10    

           s      = 1,05 x 10-5mol/L 

 

MgCO3(s)  Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

      s                  s               s    

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

3,5 x 10-8    = (s)         (s) 

3,5 x 10-8    = s2 

        s            = √3,5 x 10−8 

        s            = 1,87 x 10-4 mol/L    

Jadi, urutan kelarutan dari yang paling kecil ke besar AgI, BaSO4, dan MgCO3. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

26 

2. 

 MgCl2(aq) + 2 NaOH(aq)          Mg(OH)2(s)+ 2 NaCl(aq) 

n MgCl2 = V x M 

               = 50 ml x 10-2M 

               = 5 x 10-1 mmol 

n NaOH = V x M 

              = 50 ml x 10-3 M  

              = 5 x 10-2 mmol 

[Mg2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

              = 
5 x 10−1 mmol

100 ml
  

              = 5 x 10-3 mol/L 

[OH-]     = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
5 x 10−2 mmol

100 ml
  

               = 5 x 10-4 mol/L 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

28 

Lampiran B-8 



80 

 

 

Mg(OH)2(s) Mg2+
(aq) + 2 OH-

(aq) 

Qc Mg(OH)2 = [Mg2+][OH-]2 

                      = [5 x 10-3][5 x 10-4]2 

                      = (5 x 10-3)(25 x 10-8) 

                      = 1,25 x 10-9     

Qc Mg(OH)2 = Ksp Mg(OH)2 

 1,25 x 10-9 = 7,1 x 10-12 

Qc Mg(OH)2 > Ksp Mg(OH)2, maka terbentuk endapan. 

Jadi, pada pencampuran MgCl2 0,01M dengan NaOH 0,001M terbentuk 

endapan Mg(OH)2. 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

Jumlah 60 

 

Nilai = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓

𝟔𝟎
 x 100 
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan  

  Berbasis Hierarki Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu, berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan kriteria: 

Skor 1 : Kurang (hanya ada 1 deskripsi yang muncul) 

Skor 2 : Cukup (2 deskripsi yang muncul) 

Skor 3 : Baik (3 deskripsi yang muncul) 

Skor 4 : Sangat Baik (4 deskripsi yang muncul) 

Keterangan Dekripsi: 

1) Soal sesuai dengan indikator. 

2) Batasan pertanyaan dan jawaban sudah sesuai. 

3) Isi materi soal sesuai dengan tujuan pengukuran. 

4) Isi materi soal sesuai dengan tingkatan kelas, jenjang, dan jenis sekolah. 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan.  
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

No. 

Soal 

Indikator 

Soal 
Soal Posttest 

Kunci Jawaban Soal 

Posttest 

Pilihan 
Saran 

1 2 3 4 

1a. 

 

 

 

 

 

1b. 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan 

persamaan 

tetapan hasil 

kali 

kelarutan 

(Ksp) suatu 

senyawa. 

Menghitung 

kelarutan 

suatu 

senyawa 

berdasarkan 

harga Ksp 

atau 

sebaliknya. 

Perhatikan tabel di 

bawah ini! 

 
Berdasarkan tabel di 

atas, maka: 

a. Tuliskan persamaan 

tetapan hasil kali 

kelarutan senyawa-

senyawa di atas! 

b. Urutkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan 

paling kecil hingga 

yang paling besar 

(buktikan dengan 

perhitungan)! 

 

a. AgI(s) Ag+
(aq)+I-

 (aq)  

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

MgCO3(s) Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

 

b. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

 s            s           s 

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

8,3 x 10-17   = (s)     (s) 

8,3 x 10-17   = s2 

           s        = √8,3 x 10−17    

           s        = 9,11 x 10-9mol/L 

 

BaSO4(s) Ba2+
(aq)+ SO4

2−
(aq) 

     s               s               s      

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

1,1 x 10-10  = (s)        (s) 

1,1 x 10-10  = s2 

           s      = √1,1 x 10−10    

           s      = 1,05 x 10-5mol/L 

 

MgCO3(s) Mg2+
(aq)+CO3

2−
(aq) 

      s                s               s    

Ksp MgCO3 = [Mg2+][CO3
2−] 

3,5 X 10-8    = (s)         (s) 

3,5 X 10-8    = s2 

        s            = √3,5 x 10−8 

        s            = 1,87 x 10-4 mol/L    

Urutan kelarutan dari yang paling 

kecil ke besar AgI, BaSO4, dan 

MgCO3. 
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2 

Meramalka

n 

terbentukny

a endapan 

berdasarkan 

harga Qc 

dan Ksp. 

50 ml larutan MgCl2 

0,01M dicapur dengan 

50 ml larutan NaOH 

0,001M. Apakah akan 

terbentuk endapan 

Mg(OH)2 jika 

diketahui harga Ksp 

Mg(OH)2 = 7,1 x 10-12! 

MgCl2(aq)+2NaOH(aq)           

                  Mg(OH)2(s)+ 2 NaCl(aq) 

n MgCl2 = V x M 

               = 50 ml x 10-2M 

               = 5 x 10-1 mmol 

n NaOH = V x M 

              = 50 ml x 10-3 M  

              = 5 x 10-2 mmol 

[Mg2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

              = 
5 x 10−1 mmol

100 ml
  

              = 5 x 10-3 mol/L 

[OH-]     = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
5 x 10−2 mmol

100 ml
  

               = 5 x 10-4 mol/L 

Mg(OH)2(s) Mg2+
(aq)+2OH-

(aq) 

Qc Mg(OH)2 = [Mg2+][OH-]2 

QcMg(OH)2=[5x10-3][5x10-4]2 

                    =(5x10-3)(5x10-8) 

                    = 1,25 x 10-9     

Qc Mg(OH)2 = Ksp Mg(OH)2 

   1,25 x 10-9 = 7,1 x 10-12 

Qc MgOH2 > Ksp MgOH2, 

maka terbentuk endapan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak,  2017 

 Validator  
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KISI-KISI ANGKET RESPON GURU DAN SISWA TERHADAP LKS 

BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 

Indikator 
No. 

Pernyataan 

Tanggapan terhadap kesesuaian LKS hierarki konsep dengan siswa. 1 

Tanggapan terhadap materi yang terdapat pada LKS berbasis hierarki 

konsep. 
2 

Tanggapan terhadap tampilan LKS berbasis hierarki konsep. 3 & 4 

Tanggapan terhadap contoh dan latihan soal dalam LKS berbasis 

hierarki konsep. 
5 

Tanggapan terhadap Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis 

hierarki konsep. 
6 

Tanggapan terhadap dukungan LKS berbasis hierarki konsep dalam 

membantu pemahaman siswa pada materi Ksp 
7 
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ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 

Petunjuk Pengisian: 
1. Setelah Bapak/Ibu mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis hierarki 

konsep dimohon untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

LKS berbasis hierarki konsep! 

2. Penilaian cukup dengan memberi tanda ceklis (√) pada salah satu kolom yang berisi 

pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu! 

Dengan memilih : 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Skor 

Kritik/Saran 
STS TS S SS 

1. 

LKS berbasis hierarki konsep sudah sesuai untuk 

digunakan oleh siswa pada pembelajaran teori kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

     

2. 
Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah dipahami oleh siswa. 

     

3. 
Tulisan dalam LKS berbasis hierarki konsep materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan mudah dibaca tulisan. 

     

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS berbasis 

hierarki konsep jelas dan menarik serta memudahkan 

siswa untuk memahami konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 

     

5. 

Contoh dan latihan soal dalam LKS berbasis hierarki 

konsep membantu siswa memahami materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

     

6. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep mudah dipahami oleh siswa. 

     

7. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki konsep 

mempermudah siswa dalam memahami materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

     

 

Komentar dan Saran Secara Keseluruhan 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 

KODE SISWA : 

Petunjuk Pengisian : 
1. Setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis hierarki 

konsep dimohon untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

LKS berbasis hierarki konsep! 

2. Penilaian cukup dengan memberi tanda ceklis (√) pada salah satu kolom yang berisi 

pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat kalian! 

Dengan memilih: 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Skor 

Kritik/Saran 
STS TS S SS 

1. 

Menurut saya LKS berbasis hierarki konsep sesuai untuk 

digunakan pada pembelajaran teori kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

     

2. 
Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah saya pahami. 

     

3. 
Tulisan dalam LKS berbasis hierarki konsep materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan mudah dibaca. 

     

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS berbasis 

hierarki konsep jelas dan menarik serta memudahkan 

saya untuk memahami konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 

     

5. 

Contoh dan latihan soal dalam LKS berbasis hierarki 

konsep membantu saya memahami materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

     

6. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep mudah saya pahami. 

     

7. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki konsep 

mempermudah saya dalam memahami materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

     

 

Komentar dan Saran Secara Keseluruhan 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKS BERBASIS 

HIERARKI KONSEP 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Berbasis Hierarki  

  Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika angket respon guru SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika angket respon guru TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika angket respon guru SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika angket respon guru SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

3. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai angket respon guru pada baris 

yang disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kesesuaian LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

(Ksp) dengan karakteristik siswa sudah relevan 

dengan informasi yang ingin diperoleh. 

     

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kemudahan siswa untuk memahami materi, 

contoh, dan latihan soal Ksp dalam LKS yang 

dikembangkan sudah relevan. 

     

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan guru terhadap 

tampilan LKS sudah relevan. 
     

4. 
Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

bahasa yang digunakan dalam LKS sudah relevan. 
     

5. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

dukungan LKS dalam membantu pemahaman 

siswa pada materi Ksp sudah relevan. 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS BERBASIS 

HIERARKI KONSEP 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Judul Penelitian  : Pengembangan LKS Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan Berbasis Hierarki  

  Konsep di Kelas XI IPA MAN Kubu Raya 

Peneliti   : Lya Deni Prilianti 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih: 

1 : Jika angket respon siswa SANGAT TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika angket respon siswa TIDAK SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika angket respon siswa SESUAI dengan deskripsi 

4 : Jika angket respon siswa SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

3. Jika ada, tuliskan komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai angket respon siswa pada baris 

yang disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Pilihan Kritik/Saran 

1 2 3 4  

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

kesesuaian LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

(Ksp) dengan kegitan pembelajaran materi Ksp. 

     

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

kemudahan memahami materi, contoh, dan 

latihan soal Ksp dalam LKS yang dikembangkan 

sudah relevan. 

     

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan siswa terhadap 

tampilan LKS yang dikembangkan sudah relevan. 
     

4. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

bahasa yang digunakan dalam LKS yang 

dikemangkan sudah relevan. 

     

5. 

Pernyataan untuk tanggapan siswa mengenai 

dukungan LKS yang dikembangkan terhadap 

pemahamannya pada materi Ksp sudah relevan. 
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KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI LKS HIERARKI KONSEP 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

Materi    : Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Bentuk Soal   : a. Pilihan ganda 

      b. Essay 

STANDAR KOMPETENSI : 

4. Memahami  sifat-sifat larutan asam-basa, metode pengukuran, dan terapannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

4.6.Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

a. Pilihan Ganda 

Indikator 
Aspek No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Menentukan kelarutan suatu zat 
 √     1 

  √    2 

Menentukan persamaan tetapan hasil 

kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa. 
 √    

 
3-4 

Menghitung kelarutan suatu senyawa 

berdasarkan harga Ksp atau sebaliknya. 

  √    5-8 

   √   9 

Menjelaskan pengaruh ion senama 

dalam larutan. 

  √    10 

   √   11 

Menentukan pH larutan dari harga 

Kspnya atau sebaliknya. 
  √   

 
12-13 

Meramalkan terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Qc dan Ksp. 
  √   

 
14-15 

 

b. Essay 

Indikator 
Aspek No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Menentukan kelarutan suatu zat  √     1.a 

Menentukan persamaan tetapan hasil 

kali kelarutan (Ksp) suatu senyawa. 
 √    

 
1.b 

Menghitung kelarutan suatu senyawa 

berdasarkan harga Ksp atau sebaliknya. 
 √     1.c 

Menjelaskan pengaruh ion senama 

dalam larutan. 
  √    2 

Menentukan pH larutan dari harga 

Kspnya atau sebaliknya. 
  √   

 
3 

Meramalkan terbentuknya endapan 

berdasarkan harga Qc dan Ksp. 
  √   

 
4-5 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI KOMPETENSI LKS HIERARKI KONSEP 
A. Pilihan Ganda 

1. Kelarutan = molaritas larutan jenuh 

              s = 
𝑛

𝑉
 

                    n = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡

𝑀𝑟
          

                    n = 
5,35 𝑥 10−3𝑔

461 𝑔/𝑚𝑜𝑙
         

                    n = 1,16 x 10-5 mol 

             s = 
1,16 𝑥 10−5𝑚𝑜𝑙

0,1 𝐿
 

             s = 1,16 x 10-4 mol/L  (c)      

 

2. s = 
𝑛

𝑉
 

     V = 
𝑛

𝑠
 

     n = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡

𝑀𝑟
          

     n = 
4,0 𝑥 10−3𝑔

332 𝑔/𝑚𝑜𝑙
        

     n = 1,20 x 10-5 mol  

   V = 
1,20 𝑥 10−5𝑚𝑜𝑙

4,0 𝑥 10−4  

   V = 3,0 x 10-2 L = 30 ml   (a) 

 

3. Al(OH)3(s)            Al3+
(aq) + 3OH–

(aq) 

Ksp = [Al3+][OH–]3          (d) 

 

4. Ag3PO4(s)            3Ag+
(aq) + PO4

3−
(aq) 

Ksp = [Ag+]3 [PO4
3−]     (e) 

 

5. PbI2(s)            Pb2+
(aq) + 2I–

(aq) 

   s                  s              2s  

Ksp = [Pb2+][I–]2 

       = s . (2s)2   

       = 4s3   

       = 4(1,5 x 10-3 mol/L)3   

       = 1,35 x 10-8       (c) 

 

6. BaSO4(s)            Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

   s                      s               s  

Ksp = [Ba2+][SO4
2−] 

       = s     .    s   

       = s2   

       = (1,1 x 10-5 mol/L)2   

       = 1,21 x 10-10       (b) 

 

7. AgSO4(s)            2Ag+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

   s                      2s               s  

Ksp = [Ag+]2 [SO4
2−] 

       = (2s)2     .    s   

       = 4s3  

    s = √
𝐾𝑠𝑝

4

3
   

    s = √
3,2 𝑥 10−5

4

3
   

    s = √ 8 𝑥 10−63
   

    s = 2 x 10-2 mol/L    (b) 

 

8. CaF2(s)          Ca2+
(aq) + 2F–

(aq) 

   s                  s            2s  

Ksp = [Ca2+][F–]2 

       = [2,0 x 10-4 mol/L][F–]2 

       = s . (2s)2   

       = 2,0 x 10-4 mol/L . (2s)2   

       = 4s3   

       = 4 . (2,0 x 10-4 mol/L)3   

       = 4 . (8,0 x 10-12)   

       = 32 x 10-12 

       = 3,2 x 10-11      (b) 

 

9. BaF2(s)          Ba2+
(aq) + 2F–

(aq) 

   s                  s             2s  

Ksp = [Ba2+][F–]2 

       = s . (2s)2   

       = 4s3   

           s = 
𝑛

𝑉
 

                n = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐵a𝐹2

𝑀𝑟 𝐵a𝐹2
          

                n = 
0,35 𝑔

175 𝑔/𝑚𝑜𝑙
         

                n = 2,0 x 10-3 mol 

                   s = 
2,0 𝑥 10−3𝑚𝑜𝑙

1 𝐿
 

          s = 2,0 x 10-3 mol/L        

Ksp = 4 . (2,0 x 10-3 mol/L)3   

       = 4 . (8,0 x 10-9)   

       = 32 x 10-9 

       = 3,2 x 10-8      (d) 

 

10. NaCl(s)          Na+
(aq) + Cl–(aq) 

 0,2 M          0,2 M     0,2 M 

AgCl(s)          Ag+
(aq) + Cl–(aq) 

    s                  s             s 

Ksp AgCl = [Ag+][Cl–] 

2,0 x 10-10 = s  .   s 

2,0 x 10-10 = s  .  (0,2 M + s) 

2,0 x 10-10 = s  .  (0,2 M) 

               s = 
2,0 𝑥 10−10

0,2 𝑚𝑜𝑙/𝐿
 

               s = 10-9 mol/L  (e) 

 

11. Kelarutan PbSO4 dalam air: 

PbSO4(s)            Pb2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

    s                     s               s  

Ksp = [Pb2+][SO4
2−] 

       = s     .    s   

       = s2   

       = (1,4 x 10-4 mol/L)2   

       = 1,96 x 10-8 

Kelarutan PbSO4 dalam K2SO4: 

K2SO4(s)            2K+
(aq)    +  S𝐎𝟒

𝟐−
(aq) 

0,05 M            2 x 0,05 M   0,05 M 

PbSO4(s)            Pb2+
(aq)   +  S𝐎𝟒

𝟐−
(aq) 

     s                      s                s    

Ksp PbSO4 = [Pb2+][SO4
2−] 
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1,96 x 10-8  = s   .   s 

1,96 x 10-8  = s   .   (0,05 M + s) 

1,96 x 10-8  = s   .   (0,05 M) 

                s = 
1,96 𝑥 10−8

5,0 𝑥 10−2𝑚𝑜𝑙/𝐿
   

                s = 3,92 x 10-7 mol/L  (a) 

 

12. pH M(OH)3 = 9 

M(OH)3(s)            M+
(aq) + 3OH-

(aq) 

      s                     s            3s   

Ksp = [M3+][OH–]3 

       = s   .   (3s)3 

       = 27s4 

    s = 
1

3
  [OH–] 

          - log [OH–] = pOH  

                             pOH = 14 – pH 

                             pOH = 14 – 9 

                                      = 5 

          - log [OH–] = 5 

                  [OH–] = antilog -5 

                            = 10-5M 

    s = 
1

3
  [10-5M] 

      = 3,33 x 10-6M 

Ksp = 27s4 

       = 27 . (3,33 x 10-6mol/L)4 

       = 27 . (122,96 x 10-24) 

       = 3319,92 x 10-24 

       = 3,32 x 10-21     (c) 

 

13. pH Zn(OH)2 = 11 

Zn(OH)2(s)            Zn2+
(aq) + 2OH-

(aq) 

      S                      s              2s   

Ksp = [Zn2+][OH–]2 

       = s   .   (2s)2 

       = 4s3 

    s = 
1

2
  [OH–] 

          - log [OH–] = pOH  

                             pOH = 14 – pH 

                                      = 14 – 11 

                                      = 3 

          - log [OH–] = 3 

                  [OH–] = antilog -3 

                             = 10-3M 

    s = 
1

2
  [10-3M] 

      = 5,0 x 10-4M 

Ksp = 4s3 

       = 4 . (5,0 x 10-4mol/L)3 

       = 4 . (125,0 x 10-12) 

       = 500 x 10-12 

       = 5,0 x 10-10    (e) 

 

14. Pb(NO3)2(aq) + 2 NaCl(aq)           

             PbCl2(s) + 2 NaNO3(aq) 

 PbCl2 (s)          Pb2+
(aq) +2 Cl-

(aq) 

      

n Pb2+ = V x M 

                 = 0,01 L x 0,003M 

                 = 3 x 10-5 mol 

        n Cl- = V x M 

                 = 0,02 L x 0,006M  

                = 1,2 x 10-4 mol 

   [Pb2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               = 
3 x 10−5 mol

0,03 L
  

               = 10-3 mol/L 

  [Cl-]     = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
1,2 x 10−4 mol

0,03 L
  

               = 4,0 x 10-3 mol/L 

Qc PbCl2 = [Pb2+] [Cl-]2 

Qc PbCl2 = [10-3mol/L] [4,0x10-3mol/L]2 

   = (10-3)(16,0 x 10-6mol/L) 

              = 16,0 x 10-9     

              = 1,6 x 10-8     

Ksp PbCl2 = Qc PbCl2 

     1,6 x 10-5 = 1,6 x 10-8 

     1,50 x 10-5 > 1,92 x 10-6 

Ksp  > Qc (Tidak terbentuk endapan)  (e) 
 

15. Senyawa yang mengendap terlebih dahulu 

adalah senyawa yang memiliki kelarutan 

paling kecil. Dari keempat senyawa yang 

diberikan, masing-masing kelarutannya 

adalah: 

BaSO4 (Ksp = 1,1 10–10)  

s BaSO4 = √𝐾𝑠𝑝   

 s = √1,1 𝑥 10−10 

 s = 1,048 x 10-5mol/L 

CaSO4 (Ksp = 2,4 10–10) 

s CaSO4 = √𝐾𝑠𝑝   

 s = √2, 4 𝑥 10−10 

 s = 1,549 x 10-5mol/L 

SrSO4 (Ksp = 2,5 10–7) 

s SrSO4 = √𝐾𝑠𝑝   

  s = √25 𝑥 10−8 

  s = 5,0 x 10-4mol/L 

PbSO4 (Ksp = 1,7 10–8) 

s PbSO4 = √𝐾𝑠𝑝   

 s = √1,7 𝑥 10−8 

 s = 1,303 x 10-4mol/L 

Dari keempat senyawa tersebut, yang 

kelarutannya terkecil sehingga mengendap 

terlebih dahulu adalah BaSO4  (a) 

 

B. Essay 

1. a. Kelarutan= molaritas larutan jenuh 

                 s = 
𝑛

𝑉
 

                    n = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡

𝑀𝑟
          

                    n = 
1,5 𝑥 10−1𝑔

225 𝑔/𝑚𝑜𝑙
         

                    n = 6,67 x 10-4 mol 
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             s = 
1,16 𝑥 10−5𝑚𝑜𝑙

0,1 𝐿
 

            s = 1,16 x 10-4 mol/L 

b. BaC2O4(s)               Ba2+
(aq) + C2O4

2−
(aq) 

    Ksp = [Ba2+][C2O4
2−] 

c. Ksp BaC2O4 = s . s 

                = s2 

                = (1,16 x 10-4 mol/L)2 

                = 1,35 x 10-8  

 

2. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air: 

Ag2CrO4(s)            2Ag+
(aq) + CrO4

2−
(aq) 

    s                       2s               s  

Ksp = [Ag+]2 [CrO4
2−] 

       = (2s)2     .    s   

       = 4s3   

       = 4 (10-4 mol/L)3   

       = 4,0 x 10-12 

Kelarutan Ag2CrO4 dalam K2CrO4 0,01 M:  

 K2CrO4 (s)           2K+
(aq)    +  Cr𝐎𝟒

𝟐−
(aq) 

 0,01 M          2 x 0,01 M   0,01 M 

Ag2CrO4(s)         2Ag+
(aq)   +  Cr𝐎𝟒

𝟐−
(aq) 

     s                     2s                s    

KspAg2CrO4 = [Ag+]2[CrO4
2−] 

4,0 x 10-12       = (2s)2   .   s 

4,0 x 10-12       = (2s)2   .   (0,01 M + s) 

4,0 x 10-12       = (2s)2   .   (0,01 M) 

             (2s)2 = 
4,0 𝑥 10−12

10−2𝑚𝑜𝑙/𝐿
   

             (2s)2 = 4,0 x 10-10  

               s    = 10-5 mol/L 

 

3. pH X(OH)2 = 10 

X(OH)2(s)            X2+
(aq) + 2OH-

(aq) 

      s                      s              2s   

Ksp = [X2+][OH–]2 

       = s   .   (2s)2 

       = 4s3 

    s = 
1

2
  [OH–] 

          - log [OH–] = pOH  

                             pOH = 14 – pH 

                                      = 14 – 10 

                                      = 4 

          - log [OH–] = 4 

                  [OH–] = antilog -4 

                             = 10-4M 

    s = 
1

2
  [10-4M] 

      = 5,0 x 10-5M 

Ksp = 4s3 

       = 4 . (5,0 x 10-5mol/L)3 

       = 4 . (125,0 x 10-15) 

       = 500 x 10-15 

             = 5,0 x 10-13     

 

4. 6AgNO3(aq) + Al2(SO4)3(aq)           

             3Ag2(SO4)(s) + 2Al(NO3)3(aq) 

Ag2(SO4)(s)           2Ag+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

      

n Ag+ = V x M 

                = 0,2 L x 0,02M 

                = 4 x 10-3 mol 

   n SO4
2− = V x M 

               = 0,3 L x 0,05M  

               = 1,5 x 10-2 mol 

   [Ag+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               = 
4 x 10−3 mol

0,5 L
  

               = 8 x 10-3 mol/L 

  [SO4
2−] = 

𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
1,5 x 10−2 mol

0,5 L
  

               = 3,0 x 10-2 mol/L 

Qc Ag2(SO4) = [Ag+]2 [SO4
2−] 

Qc Ag2(SO4) = [8x10-3mol/L]2[3,0x10-2mol/L] 

       = (64 x 10-6)(3,0 x 10-2mol/L) 

                  = 192 x 10-8     

                  = 1,92 x 10-6     

Ksp Ag2(SO4) = Qc Ag2(SO4) 

     1,50 x 10-5 = 1,92 x 10-6 

     1,50 x 10-5 > 1,92 x 10-6 

Ksp  > Qc (Tidak terbentuk endapan) 

5. Ca(NO3)2(aq) + 2NaF(aq)          

                                       CaF2(s) + 2NaNO3(aq) 

CaF2(s)          Ca2+
(aq) + 2F-

(aq) 

      

n Ca2+ = V x M 

                  = 0,1 L x 0,3M 

                  = 3 x 10-2 mol 

          n F-  = V x M 

                  = 0,2 L x 0,06M  

                  = 1,2 x 10-2 mol 

     [Ca2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

                  = 
3 x 10−2 mol

0,3 L
   

                  = 10-1 mol/L 

           [F-] = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

                  =  
1,2 x 10−2 mol

0,3 L
   

                  = 4,0 x 10-2 mol/L 

Qc CaF2 = [Ca2+] [F-]2  

Qc CaF2 = [10-1mol/L][4,0 x 10-2mol/L]2 

               = (10-1mol/L)(16 x 10-4mol/L) 

               = 16 x 10-5     

               = 1,6 x 10-4     

  Ksp CaF2 = Qc CaF2 

 3,2 x 10-11 = 1,6 x 10-4 

 3,2 x 10-11 < 1,6 x 10-4 

          Ksp  < Qc (Terbentuk endapan) 
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LKS YANG DIGUNAKAN DI MAN KUBU RAYA 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI MATERI 

TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Nurul Fitria, S.Pd. 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

disajikan telah sesuai/relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang termuat dalam LKS. 

4 4 D 

2. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang 

disajikan telah sesuai/relevan dengan 

Kompetensi Dasar (KD) yang termuat dalam 

silabus KTSP. 

4 4 D 

3. 

Konsep dan definisi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan sesuai dengan konsep dan definisi 

yang berlaku dalam bidang ilmu kimia. 

4 3 D 

4. 
Kedalaman materi sesuai dengan tingkat 

kematangan berpikir peserta didik. 
4 3 D 

5. 

Susunan materi dalam LKS sesuai dengan 

konsep hierarki yaitu mulai dari yang mudah 

ke sulit. 

4 3 D 

6. 
Contoh soal yang dimuat dalam LKS sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 
4 3 D 

7. 
Contoh soal yang dimuat dalam LKS 

tersusun mulai dari yang mudah ke sulit. 
4 3 D 

8. 
Penyajian bentuk contoh soal yang dimuat 

dalam LKS bervariasi. 
4 3 D 

9. 

Apersepsi yang disajikan telah sesuai/relevan 

dengan materi  kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

4 4 D 

10. 

Jawaban apersepsi yang termuat dalam 

bahasan materi di LKS sesuai/relevan dengan 

konsep yang berlaku dalam materi  kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

4 4 D 

 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
10

0+0+0+10
 

Validitas = 1 

Kriteria   = Sangat tinggi 

 

 

 

 

Lampiran C-2 
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HASIL VALIDASI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP AHLI MEDIA 

VALIDATOR I 

 

 

VALIDATOR II 

 

Lampiran C-3 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

 

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Sui Kiun, S.Hut, M.M. 

 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. 
Desain dalam LKS (tata letak teks dan gambar) 

teratur. 
4 3 D 

2. Huruf dan gambar tercetak dengan jelas. 4 3 D 

3. Pemilihan jenis huruf dan angka telah sesuai. 4 4 D 

4. Pemilihan ukuran huruf dan angka telah sesuai. 4 3 D 

5. 
Komposisi perpaduan warna telah sesuai, baik, 

serasi, dan tampilannya menarik. 
3 4 D 

6. 
LKS mudah digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 
4 3 D 

7. 
Tabel dan bagan yang dimuat dalam LKS tercetak 

dengan jelas 
4 3 D 

8. 
Simbol-simbol yang ada pada materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan tercetak dengan jelas. 
4 3 D 

9. Tampilan LKS secara umum menarik. 3 3 D 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
9

0+0+0+9
 

Validitas = 1 

Kriteria   = Sangat tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-4 
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HASIL VALIDASI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP AHLI BAHASA 

VALIDATOR I 

 

 

VALIDATOR II 

 

Lampiran C-5 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI BAHASA 

TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 

Validator I : Fitri Jayanti, M.Pd. 

Validator II : Iit Kurnia, S.Pd. 

 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. Bahasa yang digunakan komunikatif dan benar. 3 4 D 

2. 
Setiap kata dalam LKS menggunakan ejaan yang 

disempurnakan (EYD). 
4 3 D 

3. 
Bahasa yang digunakan baku dan mudah 

dipahami. 
4 4 D 

4. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS sesuai dengan 

tingkat berpikir siswa SMA. 
4 4 D 

5. Bahasa yang digunakan dalam LKS santun. 4 4 D 

6. 

Penggunaan bahasa dalam LKS mendukung 

kemudahan pemahaman siswa terhadap materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

4 4 D 

7. 
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda. 
4 3 D 

 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
7

0+0+0+7
 

Validitas = 1 

Kriteria   = Sangat tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-6 
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HASIL VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

VALIDATOR I 

 

 

VALIDATOR II 

 

Lampiran C-7 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI RENCANA 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Nurul Fitria, S.Pd. 

 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. Identitas  yang termuat sudah lengkap. 4 3 D 

2. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

standar kompetensi dan kometensi dasar. 
4 3 D 

3. 

Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

rumus ABCD (Audience, Behavior, Condition, 

Degree). 

4 3 D 

4. 
Rumusan tujuan pembelajaran  sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. 
4 4 D 

5. 
Materi pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi 

waktu. 
4 2 B 

6. 
Alokasi waktu sudah sesuai dengan tuntutan 

kompetensi dasarnya. 
4 3 D 

7. 

Kegiatan pembelajaran sudah disusun sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan karakteristik siswa. 

4 3 D 

8. 
Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan EYD 

(ejaan yang disempurnakan) 
4 3 D 

9. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
4 3 D 

10. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan karakter 

peserta didik. 
4 3 D 

11. 
Penilaian sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan. 
4 3 D 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
10

0+1+0+10
 

Validitas = 0,91 

Kriteria   = Sangat tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-8 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SETELAH REVISI 

 

 

 

Lampiran C-9 
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HASIL VALIDASI SOAL TES 

 

VALIDATOR I 

  

 

VALIDATOR II 

  

Lampiran C-10 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI SOAL TES 

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Nurul Fitria, S.Pd. 

No. 

Soal 

Indikator 

Soal 
Soal Kunci Jawaban Soal 

Skor 

Sel 
Validator I 

Validator 

II 

1a. 

 

 

 

 

 

1b. 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan 

persamaan 

tetapan hasil 

kali 

kelarutan 

(Ksp) suatu 

senyawa. 

Menghitung 

kelarutan 

suatu 

senyawa 

berdasarkan 

harga Ksp 

atau 

sebaliknya. 

Perhatikan tabel di 

bawah ini! 

 
Berdasarkan tabel di 

atas, maka: 

a. Tuliskan persamaan 

tetapan hasil kali 

kelarutan senyawa-

senyawa di atas! 

b. Urutkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan 

paling kecil hingga 

yang paling besar 

(buktikan dengan 

perhitungan)! 

 

a. AgI(s) Ag+
(aq)+I-

 (aq)  

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

MgCO3(s) Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

 

b. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

 s            s           s 

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

8,3 x 10-17   = (s)     (s) 

8,3 x 10-17   = s2 

           s        = √8,3 x 10−17    

           s        = 9,11 x 10-9mol/L 

 

BaSO4(s) Ba2+
(aq)+ SO4

2−
(aq) 

     s               s               s      

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

1,1 x 10-10  = (s)        (s) 

1,1 x 10-10  = s2 

           s      = √1,1 x 10−10    

           s      = 1,05 x 10-5mol/L 

 

MgCO3(s) Mg2+
(aq)+CO3

2−
(aq) 

      s                s               s    

Ksp MgCO3 = [Mg2+][CO3
2−] 

3,5 X 10-8    = (s)         (s) 

3,5 X 10-8    = s2 

        s            = √3,5 x 10−8 

        s            = 1,87 x 10-4 mol/L    

Urutan kelarutan dari yang paling 

kecil ke besar AgI, BaSO4, dan 

MgCO3. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

2 

Meramalka

n 

terbentukny

a endapan 

berdasarkan 

harga Qc 

dan Ksp. 

50 ml larutan MgCl2 

0,01M dicapur dengan 

50 ml larutan NaOH 

0,001M. Apakah akan 

terbentuk endapan 

Mg(OH)2 jika 

diketahui harga Ksp 

Mg(OH)2 = 7,1 x 10-12! 

MgCl2(aq)+2NaOH(aq)           

                  Mg(OH)2(s)+ 2 NaCl(aq) 

n MgCl2 = V x M 

               = 50 ml x 10-2M 

               = 5 x 10-1 mmol 

n NaOH = V x M 

              = 50 ml x 10-3 M  

              = 5 x 10-2 mmol 

[Mg2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

              = 
5 x 10−1 mmol

100 ml
  

4 3 D 

Lampiran C-11 
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              = 5 x 10-3 mol/L 

[OH-]     = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
5 x 10−2 mmol

100 ml
  

               = 5 x 10-4 mol/L 

Mg(OH)2(s) Mg2+
(aq)+2OH-

(aq) 

Qc Mg(OH)2 = [Mg2+][OH-]2 

QcMg(OH)2=[5x10-3][5x10-4]2 

                    =(5x10-3)(5x10-8) 

                    = 1,25 x 10-9     

Qc Mg(OH)2 = Ksp Mg(OH)2 

   1,25 x 10-9 = 7,1 x 10-12 

Qc MgOH2 > Ksp MgOH2, 

maka terbentuk endapan. 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
3

0+0+0+3
 

Validitas = 1 

Kriteria  = Sangat tinggi 
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SOAL TES, KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SETELAH REVISI 

 

 

 

SOAL 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester  : XI/2 

Sekolah   : MAN Kubu Raya 

Materi Pokok   : Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

Bentuk Soal   : Essay 

Waktu   : 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Berikut ini ditampilkan data Ksp beberapa garam: 

Garam Ksp (T = 25oC) 

AgI 8,3 x 10-17 

BaSO4 1,1 x 10-10 

MgCO3 3,5 x 10-8 

CaF2 3,9 x 10-11 

Berdasarkan tabel di atas, maka: 

a. Tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan senyawa-senyawa di atas! 

b. Urutkan senyawa yang mempunyai kelarutan paling kecil hingga yang paling 

besar (buktikan dengan perhitungan)! 

2. Sebanyak 50 ml larutan MgCl2 0,01M dicapur dengan 50 ml larutan NaOH 0,001M. 

Apakah akan terbentuk endapan Mg(OH)2 jika diketahui harga Ksp Mg(OH)2 =        

7,1 x 10-12! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-12 

Petunjuk: 

 Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes. 

 Jawablah soal-soal yang anda anggap mudah terlebih dahulu. 

 Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

 Dilarang bertanya atau memberikan jawaban kepada teman. 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal 

No

. 
Jawaban 

Sko

r 
Total 

1. c. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

MgCO3(s)  Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

CaF2(s) Ca2+
(aq) + 2F-

(aq) 

Ksp CaF2 = [Ca2+][F-]2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

d. AgI(s) Ag+
(aq) + I-

 (aq)  

  s               s          s 

Ksp AgI       = [Ag+][I-] 

8,3 x 10-17   = (s)     (s) 

8,3 x 10-17   = s2 

           s        = √8,3 x 10−17    

           s        = 9,11 x 10-9mol/L 

 

BaSO4(s)  Ba2+
(aq) + SO4

2−
(aq) 

     s                  s               s      

Ksp BaSO4   = [Ba2+][SO4
2−] 

1,1 x 10-10  = (s)        (s) 

1,1 x 10-10  = s2 

           s      = √1,1 x 10−10    

           s      = 1,05 x 10-5mol/L 

 

MgCO3(s)  Mg2+
(aq) + CO3

2−
(aq) 

      s                  s               s    

Ksp MgCO3 = [Mg2+][ CO3
2−] 

3,5 x 10-8    = (s)         (s) 

3,5 x 10-8    = s2 

        s            = √3,5 x 10−8 

        s            = 1,87 x 10-4 mol/L    

 

CaF2(s) Ca2+
(aq) + 2F-

 (aq)  

  s               s              2s 

Ksp CaF2     = [Ca2+][ F-]2 

3,9 x 10-11   = (s)      (2s)2 

3,9 x 10-11   = 4s3  

           s        = √
3,9 x 10−11

4

3
 

           s        = √9,75 x 10−123
 

           s        = 2,14 x 10-4mol/L 

Jadi, urutan kelarutan dari yang paling kecil ke besar AgI, BaSO4, MgCO3, dan CaF2. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

35 

2.  MgCl2(aq) + 2 NaOH(aq)          Mg(OH)2(s)+ 2 NaCl(aq) 2 27 
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n MgCl2 = V x M 

               = 50 ml x 10-2M 

               = 5 x 10-1 mmol 

n NaOH = V x M 

              = 50 ml x 10-3 M  

              = 5 x 10-2 mmol 

[Mg2+]   = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

              = 
5 x 10−1 mmol

100 ml
  

              = 5 x 10-3 mol/L 

[OH-]     = 
𝑛

𝑉 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑟𝑎𝑛
 

               =  
5 x 10−2 mmol

100 ml
  

               = 5 x 10-4 mol/L 

Mg(OH)2(s) Mg2+
(aq) + 2 OH-

(aq) 

Qc Mg(OH)2 = [Mg2+][OH-]2 

                      = [5 x 10-3][5 x 10-4]2 

                      = (5 x 10-3)(25 x 10-8) 

                      = 1,25 x 10-9     

Ksp Mg(OH)2 = 7,1 x 10-12 

     1,25 x 10-9 > 7,1 x 10-12 

Qc Mg(OH)2 > Ksp Mg(OH)2, maka terbentuk endapan. 

 

Jadi, pada pencampuran MgCl2 0,01M dengan NaOH 0,001M terbentuk 

endapan Mg(OH)2. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

Jumlah 70 

 

Nilai = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒃𝒆𝒏𝒂𝒓

𝟕𝟎
 x 100 
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HASIL VALIDASI ANGKET RESPON GURU   

VALIDATOR I 

 

 

VALIDATOR II 

 

Lampiran C-13 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI ANGKET 

RESPON GURU  

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Nurul Fitria, S.Pd. 
 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kesesuaian LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

(Ksp) dengan karakteristik siswa sudah relevan 

dengan informasi yang ingin diperoleh. 

4 4 D 

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kemudahan siswa untuk memahami materi, 

contoh, dan latihan soal Ksp dalam LKS yang 

dikembangkan sudah relevan. 

4 3 D 

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan guru terhadap 

tampilan LKS sudah relevan. 
4 4 D 

4. 
Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

bahasa yang digunakan dalam LKS sudah relevan. 
4 3 D 

5. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

dukungan LKS dalam membantu pemahaman 

siswa pada materi Ksp sudah relevan. 

4 3 D 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
5

0+0+0+5
 

Validitas = 1 

Kriteria  = Sangat tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lampiran C-14 
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HASIL VALIDASI ANGKET RESPON SISWA 

VALIDATOR I 

 

 

VALIDATOR II 

 

 

Lampiran C-15 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI ANGKET 

RESPON SISWA  

Validator I : Hamdil Mukhlisin, M.Pd. 

Validator II : Nurul Fitria, S.Pd. 

 

No Deskripsi 
Skor 

Sel 
Validator I Validator II 

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

kesesuaian LKS kelarutan dan hasil kali kelarutan 

(Ksp) dengan kegitan pembelajaran materi Ksp. 

4 3 D 

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

kemudahan memahami materi, contoh, dan 

latihan soal Ksp dalam LKS yang dikembangkan 

sudah relevan. 

4 2 B 

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan siswa terhadap 

tampilan LKS yang dikembangkan sudah relevan. 
4 4 D 

4. 

Pernyataan mengenai tanggapan siswa terhadap 

bahasa yang digunakan dalam LKS yang 

dikemangkan sudah relevan. 

4 3 D 

5. 

Pernyataan untuk tanggapan siswa mengenai 

dukungan LKS yang dikembangkan terhadap 

pemahamannya pada materi Ksp sudah relevan. 

4 3 D 

 

Validitas = 
D

A+B+C+D
 

Validitas = 
4

0+1+0+4
 

Validitas = 0,8 

Kriteria  = Sangat tinggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-16 
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KISI-KISI DAN ANGKET RESPON SISWA SETELAH REVISI 

 

Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Indikator 
No. 

Pernyataan 

Tanggapan terhadap kesesuaian LKS hierarki konsep dengan siswa. 1 

Tanggapan terhadap materi yang terdapat pada LKS berbasis hierarki 

konsep. 
2 

Tanggapan terhadap tampilan LKS berbasis hierarki konsep. 3 & 4 

Tanggapan terhadap contoh dalam LKS berbasis hierarki konsep. 5 

Tanggapan terhadap latihan soal dalam LKS berbasis hierarki konsep. 6 

Tanggapan terhadap Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis 

hierarki konsep. 
7 

Tanggapan terhadap dukungan LKS berbasis hierarki konsep dalam 

membantu pemahaman siswa pada materi Ksp 
8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C-17 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP 
 

KODE SISWA : 

Petunjuk Pengisian : 
1. Setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis hierarki 

konsep dimohon untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

LKS berbasis hierarki konsep! 

2. Penilaian cukup dengan memberi tanda ceklis (√) pada salah satu kolom yang berisi 

pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat kalian! 

Dengan memilih: 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
Skor 

Kritik/Saran 
STS TS S SS 

1. 

Menurut saya LKS berbasis hierarki konsep sesuai untuk 

digunakan pada pembelajaran teori kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

     

2. 
Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah saya pahami. 

     

3. 
Tulisan dalam LKS berbasis hierarki konsep materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan mudah dibaca. 

     

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS berbasis 

hierarki konsep jelas dan menarik serta memudahkan 

saya untuk memahami konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 

     

5. 

Contoh soal dalam LKS berbasis hierarki konsep 

membantu saya memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

     

6. 

Latihan soal dalam LKS berbasis hierarki konsep 

membantu saya memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

     

7. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep mudah saya pahami. 

     

8. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki konsep 

mempermudah saya dalam memahami materi kelarutan 

dan hasil kali kelarutan. 

     

 

Komentar dan Saran Secara Keseluruhan 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA TAHAP UJI COBA LAPANGAN AWAL 

   

 

Lampiran C-18 
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HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON SISWA TAHAP UJI COBA LAPANGAN AWAL 

No Pernyataan 
Tanggapan 

Skor 
Skor 

Total 

Nilai 

STS TS S SS 

1. 

Menurut saya LKS berbasis hierarki konsep sesuai untuk 

digunakan pada pembelajaran teori kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

0 0 5 1 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 1) 19 79,17 

2. 
Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah saya pahami. 
0 0 6 0 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 6) + (4 x 0) 18 75,00 

3. 
Tulisan dalam LKS berbasis hierarki konsep materi 

kelarutan dan hasil kali kelarutan mudah dibaca. 
0 0 3 3 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 3) 21 87,50 

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS berbasis hierarki 

konsep jelas dan menarik serta memudahkan saya untuk 

memahami konsep materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

0 0 3 3 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 3) 21 87,50 

5. 
Contoh soal dalam LKS berbasis hierarki konsep membantu 

saya memahami materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
0 0 4 2 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4 x 2) 20 83,33 

6. 

Latihan soal dalam LKS berbasis hierarki konsep 

membantu saya memahami materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

0 0 4 2 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4 x 2) 20 83,33 

7. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep mudah saya pahami. 
0 1 3 2 (1 x 0) + (2 x 1) + (3 x 3) + (4 x 2) 19 79,17 

8. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki konsep mempermudah 

saya dalam memahami materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

0 0 5 1 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 1) 19 79,17 

Jumlah 654,17 

Rata-rata 81,77 

Kriteria 
Sangat 

baik 

 

L
a
m

p
ira

n
 C

-1
9
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HASIL ANGKET RESPON GURU TAHAP UJI COBA LAPANGAN AWAL  
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HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON GURU TAHAP UJI COBA 

LAPANGAN AWAL 

 

No Pernyataan 
Tanggapan Skor 

Total 
Nilai 

STS TS S SS 

1. 

LKS berbasis hierarki konsep sudah 

sesuai untuk digunakan oleh siswa pada 

pembelajaran teori kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

   √ 4 100 

2. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

dalam LKS berbasis hierarki konsep 

mudah dipahami oleh siswa. 

  √  3 75 

3. 

Tulisan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan mudah dibaca tulisan. 

  √  3 75 

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS 

berbasis hierarki konsep jelas dan 

menarik serta memudahkan siswa untuk 

memahami konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 

   √ 4 100 

5. 

Contoh dan latihan soal dalam LKS 

berbasis hierarki konsep membantu siswa 

memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

   √ 4 100 

6. 

Bahasa yang digunakan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah dipahami 

oleh siswa. 

  √  3 75 

7. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki 

konsep mempermudah siswa dalam 

memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

  √  3 75 

Jumlah 600 

Rata-rata 85,71 

Kriteria 
Sangat 

baik 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA TAHAP UJI COBA LAPANGAN UTAMA 
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HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON SISWA TAHAP UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

 

No Pernyataan 

Tanggapan 

Skor 
Skor 

Total 

Nilai 

ST

S 

TS S SS 

1. 
Menurut saya LKS berbasis hierarki konsep sesuai untuk digunakan 

pada pembelajaran teori kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
0 0 21 11 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 21) + (4 x 11) 107 83,59 

2. 
Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam LKS berbasis 

hierarki konsep mudah saya pahami. 
0 2 19 11 (1 x 0) + (2 x 2) + (3 x 19) + (4 x 11) 105 82,03 

3. 
Tulisan dalam LKS berbasis hierarki konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan mudah dibaca. 
0 0 17 15 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 17) + (4 x 15) 111 86,72 

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS berbasis hierarki konsep 

jelas dan menarik serta memudahkan saya untuk memahami 

konsep materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

0 0 16 16 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 16) + (4 x 16) 112 87,50 

5. 
Contoh soal dalam LKS berbasis hierarki konsep membantu saya 

memahami materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
0 1 21 10 (1 x 0) + (2 x 1) + (3 x 21) + (4 x 10) 105 82,03 

6. 
Latihan soal dalam LKS berbasis hierarki konsep membantu saya 

memahami materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
0 1 17 14 (1 x 0) + (2 x 1) + (3 x 17) + (4 x 14) 109 85,16 

7. 
Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis hierarki konsep 

mudah saya pahami. 
0 0 19 13 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 19) + (4 x 13) 109 85,16 

8. 
Penggunaan LKS berbasis hierarki konsep mempermudah saya 

dalam memahami materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
0 0 20 12 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 20) + (4 x 12) 108 84,38 

Jumlah 676,57 

Rata-rata 84,57 

Kriteria 
Sangat 

baik 

 

L
a
m

p
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n
 C
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3
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HASIL ANGKET RESPON GURU TAHAP UJI COBA LAPANGAN UTAMA   
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HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON GURU TAHAP UJI COBA 

LAPANGAN UTAMA 

No Pernyataan 
Tanggapan Skor 

Total 
Nilai 

STS TS S SS 

1. 

LKS berbasis hierarki konsep sudah 

sesuai untuk digunakan oleh siswa pada 

pembelajaran teori kelarutan dan hasil kali 

kelarutan. 

   √ 4 100 

2. 

Materi kelarutan dan hasil kali kelarutan 

dalam LKS berbasis hierarki konsep 

mudah dipahami oleh siswa. 

  √  3 75 

3. 

Tulisan dalam LKS berbasis hierarki 

konsep materi kelarutan dan hasil kali 

kelarutan mudah dibaca tulisan. 

   √ 4 100 

4. 

Tampilan, gambar, dan warna pada LKS 

berbasis hierarki konsep jelas dan 

menarik serta memudahkan siswa untuk 

memahami konsep materi kelarutan dan 

hasil kali kelarutan. 

   √ 4 100 

5. 

Contoh dan latihan soal dalam LKS 

berbasis hierarki konsep membantu siswa 

memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

   √ 4 100 

6. 

Bahasa yang digunakan dalam LKS 

berbasis hierarki konsep mudah dipahami 

oleh siswa. 

  √  3 75 

7. 

Penggunaan LKS berbasis hierarki 

konsep mempermudah siswa dalam 

memahami materi kelarutan dan hasil 

kali kelarutan. 

   √ 4 100 

Jumlah 650 

Rata-rata 92,86 

Kriteria 
Sangat 

baik 
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HASIL POSTTEST PADA UJI COBA LAPANGAN AWAL DI KELAS XI IPA 2 

MAN KUBU RAYA 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL  POSTTEST PADA UJI COBA 

LAPANGAN AWAL DI KELAS XI IPA 2 MAN KUBU RAYA 

No 
Kode 

Siswa 

No. Soal 
Skor total 

(∑X) 
∑X2 1 2 

X  X2 X X2 

1 ULA1 40 1600 20 400 60 3600 

2 ULA2 38 1444 26 676 64 4096 

3 ULA3 31 961 27 729 58 3364 

4 ULA4 35 1225 25 625 60 3600 

5 ULA5 40,5 1640,25 24,5 600,25 65 4225 

6 ULA6 35 1225 26 676 61 3721 

Jumlah 219,5 8095,25 148,5 3706,25 368 22606 

 

1. Menghitung Nilai Varian Soal Menggunakan Rumus: 

σ𝑖
2 = 

∑X2−(
∑X

N
)²

N
 

keterangan : 

σ𝑖
2 = Varian butir soal ke-i 

(
∑X

N
) ² = Kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa 

∑x 2 = Jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa 

N = Jumlah Subjek 

A. Menentukan nilai Varian tiap item soal: 

1) Varian soal no. 1 

𝜎₁²  = 
∑X2−(

∑X

N
)²

N
 

= 
8095,25−(

219,5

6
)²

6
 

= 
 8095,25−1338,34

6
 

= 1126,15 

2) Varian soal no. 2 

      𝜎₂²  = 
∑X2−(

∑X

N
)²

N
 

= 
3706,25−(

148,5

6
)²

6
 

= 
 3706,25−612,56

6
 

= 515,61 
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3) Jumlah varian butir 

∑σb
2  = 𝜎₁² + 𝜎₂²   

= 1126,15 + 515,61 

= 1641,76 

 

B. Menentukan Nilai Varians Total:   

σ𝑡
2 = 

∑X2−(
∑X

N
)²

N
 

= 
22606−(

368

6
)²

6
 

= 
 22606−3761,37

6
 

= 3140,77 

 

2. Menghitung Koefisien Reliabilitas Soal Dengan Rumus: 

rii = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑σ𝑏
2

σ𝑡
2 )    

Keterangan: 

rii = Reliabilitas instrumen,  

 k = Banyaknya butir soal, 

           ∑σb
2= Jumlah varian butir,  

σ𝑡
2= Varian total. 

 

 rii = (
k

k−1
) (1 −

∑σb
2

σt
2 ) 

    = (
2

2−1
) (1 −

1641,76

3140,77
) 

    = 2 . (1 − 0,523) 

    = 2 . 0,477 

    = 0,954 

Jadi, koefisien reliabilitas soal posttest yang digunakan adalah sebesar 0,954, 

yang terletak pada rentang 0,800 – 1,000 dengan kriteria sangat tinggi. 
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HASIL POST-TEST SISWA UJI COBA LAPANGAN UTAMA DI KELAS  

XI IPA 1 MAN KUBU RAYA 
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REKAPIITULASI NILAI POST-TEST SISWA UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

DI KELAS XI IPA 1 MAN KUBU RAYA 

No. Kode Siswa Nilai Ket. 

1. ULU1 45,71 TT 

2. ULU2 75,71 T 

3. ULU3 64,28 TT 

4. ULU4 68,57 TT 

5. ULU5 82,86 T 

6. ULU6 91,43 T 

7. ULU7 75,71 T 

8. ULU8 75,71 T 

9. ULU9 58,57 TT 

10. ULU10 70,00 TT 

11. ULU11 91,43 T 

12. ULU12 77,14 T 

13. ULU13 54,29 TT 

14. ULU14 92,86 T 

15. ULU15 80,00 T 

16. ULU16 75,71 T 

17. ULU17 75,71 T 

18. ULU18 94,29 T 

19. ULU19 75,71 T 

20. ULU20 75,71 T 

21. ULU21 94,28 T 

22. ULU22 58,57 TT 

23. ULU23 84,29 T 

24. ULU24 92,86 T 

25. ULU25 81,43 T 

26. ULU26 77,14 T 

27. ULU27 77,14 T 

28. ULU28 85,71 T 

29. ULU29 67,14 TT 

30. ULU30 87,14 T 

31. ULU31 78,57 T 

32. ULU32 77,14 T 

Jumlah 2.462,81 

Rata-Rata 76,96 

Persentase Ketuntasan 75% 

 

*Keterangan : T = Tuntas 

    TT= Tidak Tuntas 
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Surat Keterangan Validator 
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Surat Izin Penelitian 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN AWAL 

1. Pembelajaran menggunakan LKS Berbasis Hierarki Konsep 

  

   

 

2. Mengerjakan soal latihan yang ada dalam LKS Hierarki Konsep 
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3. Mengerjakan soal tes hasil belajar dan mengisi angket respon siswa 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

1. Pembelajaran menggunakan LKS Berbasis Hierarki Konsep 

  

   

 

2. Mengerjakan soal latihan yang ada dalam LKS Hierarki Konsep 
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3. Mengerjakan soal tes hasil belajar dan mengisi angket respon siswa 

  

    

   

 

 


