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ABSTRAK 

 

 

Abdullah Yamani Noor. 141620327. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Berbasis Multiple Represetasi pada Materi Hukum Dasar Kimia Kelas X 

IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya. Dibimbing oleh FITRIANI, S.Si, M.Si, M.Sc dan 

DEDEH KURNIASIH S.Pd, M.Si 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sumber belajar yang digunakan peserta 

didik pada materi Hukum Dasar Kimia yang memadukan konsep dan perhitungan 

kimia dengan menambahkan aspek Multiple Representasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghasilkan LKPD berbasis Multiple Representasi pada Materi Hukum Dasar 

Kimia Kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya yang memenuhi kriteria kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and 

Development (R & D) dengan model Borg and Gall menggunakan One-shot case 

study design, pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa LKPD Berbasis Multiple Representasi yang dikembangkan 

sangat valid dengan nilai kevalidan sebesar 97,36% untuk ahli materi dan sebesar 

89,59% untuk ahli media. LKPD juga mendapat respon positif dengan nilai rata-rata 

kepraktisan sebesar 95,58% untuk  respon guru dan 88,64% untuk respon peserta 

didik dengan kriteria sangat praktis. LKPD ini telah efektif karena peserta didik 

tuntas secara klasikal dengan persentase sebesar 79,68%. Oleh karena itu, LKPD 

berbasis multiple representasi ini dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar 

bagi peserta didik. 

 

Kata Kunci: LKPD, Multiple Representasi, Hukum Dasar Kimia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Mata pelajaran kimia merupakan salah satu mata pelajaran ditingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Mata pelajaran kimia berisikan sebagian besar 

konsep, perhitungan, reaksi kimia dan teori dengan demikian peserta didik harus 

dapat memahami setiap materi kimia yang dipelajari (Ristiyani dan Bahriah, 

2016: 20).Tingginya tingkat kesulitan dalam memahami materi kimia disebabkan 

karena sebagian besar materi berisikan konsep yang bersifat abstrak dan 

menyangkut reaksi kimia serta berhubungan dengan perhitungan (Asnaini, dkk, 

2016: 192). 

Salah satu materi kimia yang bersifat abstrak bagi peserta didik serta 

berhubungan dengan perhitungan yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia 

merupakan materi yang berupa penggabungan konsep dan perhitungan 

matematika, sehingga diperlukan cara berpikir dan analisis yang tinggi untuk 

membangun serta mengaitkan konsep hukum yang diberikan (Wasonowati, dkk, 

2014: 68). Konsep dari materi hukum dasar kimia yang belum dikuasai dapat 

menyebabkan kesulitan belajar terutama dalam menyelesaikan soal-soal 

perhitungan. Hal ini dialami oleh peserta didik kelas X IPA di SMA Negeri 1 

Sungai Raya. 

Pemahaman konsep peserta didik kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai 

Raya yang rendah terhadap materi hukum dasar kimia tentunya berdampak pada 

hasil belajar peserta didik tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta didik 

kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya yang tidak tuntas pada materi hukum 

dasar kimia dibandingkan materi kimia yang lain pada semester genap seperti 

yang diperlihatkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Persentase Hasil Ulangan Harian Semester Genap Peserta Didik 

Kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya Tahun Ajaran 2016/2017 

Rentang Tata Nama 

Senyawa Kimia 

Hukum Dasar 

Kimia 

Konsep Mol dan 

Perhitungan 

Kimia 

Nilai T TT T TT T TT 

X IPA 1 87,2% 12,8% 27,0% 73,0% 54,5% 45,5% 

X IPA 2 87,9% 12,1% 41,8% 58,2% 69,5% 30,5% 

X IPA 3 82,4% 17,6% 47,5% 52,5% 74,7% 25,3% 

X IPA 4 87,4% 12,6% 46,7% 53,3% 71,7% 28,3% 

X IPA 5 79,9% 20,1% 44,3% 55,7% 55,4% 44,6% 

Rata-rata 84,96% 15,04% 41,46% 58,54% 65,16%  34,84% 

Sumber : Guru Kimia Kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa ulangan harian peserta didik paling 

rendah pada materi hukum dasar kimia. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kimia di SMA Negeri 1 Sungai Raya (Lampiran A-1) pada tanggal  20 

Oktober 2017 diperoleh informasi bahwa kesulitan yang dialami peserta didik 

dalam mempelajari materi hukum dasar kimia terletak pada penguasaan konsep 

dan aplikasi rumus yang digunakan. Pada dasarnya peserta didik hafal bunyi dari 

masing-masing teori hukum dasar kimia tetapi tidak dapat menjawab dengan 

benar ketika diaplikasikan dalam bentuk perhitungan kimia. 

Informasi yang diperoleh dari guru  didukung dengan hasil wawancara 

dari 6 peserta didik kelas XI IPA tanggal 20 Oktober 2017 yang dipilih 

berdasarkan kemampuan peserta didik tinggi, sedang, dan rendah (Lampiran A-

2), diperoleh informasi bahwa peserta didik kesulitan dalam penguasaan  konsep 

dan pemahaman rumus yang digunakan pada kelima materi hukum dasar kimia 

yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan 

berganda, hukum perbandingan volume Gay Lussac, dan hipotesis Avogadro. 
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Materi hukum dasar kimia dianggap sulit, dikarenakan pada materi ini peserta 

didik harus dapat menguasai konsep dan menghubungkannya dengan 

perhitungan kimia. Hal inilah yang menyebabkan hasil ulangan harian peserta 

didik pada materi hukum dasar kimia menjadi rendah. 

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober di kelas X IPA 1 

dan X IPA 2 SMA Negeri 1 Sungai Raya, diperoleh informasi bahwa guru belum 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Guru masih menggunakan 

metode ceramah dalam proses pembelajaran (Lampiran A-3). Pembelajaran ini 

memusatkan segala sesuatu kepada guru, akibatnya peserta didik cenderung 

bersikap pasif. Hal ini terlihat dari aktivitas peserta didik yang kurang 

memperhatikan saat guru menyampaikan materi, jarang bertanya kepada guru 

jika ada materi yang belum dipahami dan pada saat mengerjakan soal latihan, 

beberapa peserta didik mengerjakan bersama teman yang menguasai materi. 

Selain metode, bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran hanya berupa buku 

paket dan saat  pembelajaran kimia dimulai peserta didik harus meminjam buku 

paket terlebih dahulu di perpustakaan dengan jumlah yang terbatas. 

Penggunaan buku paket juga menimbulkan kesulitan bagi peserta didik 

dalam memahami isi buku karena buku paket dinilai kurang komunikatif. 

Masalah mengenai buku pegangan yang kurang atau tidak ada buku penunjang 

lain selain buku paket yang diberikan dapat diatasi dengan pembuatan bahan ajar 

sendiri dengan mengutamakan kebutuhan peserta didik dan lebih komunikatif 

dalam pembuatannya sehingga peserta didik lebih tertarik dalam membaca dan 

mampu belajar secara mandiri (Purnamasari, dkk, 2016: 210). Salah satu upaya 

yang dapat ditempuh oleh guru agar tujuan belajar peserta didik dapat tercapai 

adalah dengan mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) adalah salah satu media yang 

digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran. LKPD akan memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. 
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Guru akan memiliki bahan ajar yang siap digunakan, sedangkan peserta didik 

akan mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan belajar memahami tugas 

tertulis yang tertuang dalam LKPD (Annafi, dkk, 2015: 22). LKPD sama seperti 

LKS (Lembar Kerja Siswa) hanya saja menurut Sari, dkk (2016: 9) LKS  diganti 

istilahnya menjadi LKPD. LKPD yang dikembangkan harus sesuai dengan 

pendekatan scientific yang terdiri dari lima langkah pembelajaran dimulai dari 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan 

mengkomunikasikan (Wijayanti, 2014: 104). Sehingga pendekatan scientific 

menjadikan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dan guru hanya 

membimbing peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan LKPD sebagai media 

bukanlah hal baru bagi para pendidik. LKPD yang dikembangkan dan beredar 

secara umum di sekolah hanya berisi ringkasan materi dan berisi latihan-latihan 

soal yang disusun dan dirancang oleh beberapa penerbit. LKPD ini belum dapat 

melatih peserta didik dalam proses pendekatan ilmiah karena hanya berisi 

kumpulan soal-soal yang harus dijawab dan tidak menemukan konsep dari 

materi (Sari, dkk, 2016: 9). Oleh karena itu diperlukan LKPD yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi sehingga peserta didik 

dapat belajar dengan mandiri. Salah satunya mengembangkan LKPD yang 

dirancang dengan menambahkan basis Multiple Representasi. 

Herawati (2013: 39) menyatakan bahwa Multiple Representasi 

merupakan bentuk representasi yang memadukan antara teks, gambar nyata, atau 

grafik. Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, representasi kimia dibedakan 

menjadi tiga level representasi yaitu representasi makroskopik, mikroskopik, dan 

simbolik (Sunyono, dkk, 2013: 499). Representasi makroskopik yaitu 

representasi kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu 

fenomena yang dapat dilihat oleh panca indra atau pengalaman sehari-hari 

peserta didik. Contohnya: terjadinya perubahan warna, suhu, pH larutan, 
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pembentukan gas dan endapan. Representasi mikroskopik yaitu representasi 

kimia yang menjelaskan mengenai struktur dan proses pada level partikel 

(atom/molekul) terhadap fenomena makroskopik yang diamati. Representasi 

simbolik yaitu representasi kimia secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu rumus 

kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, stoikiometri dan perhitungan 

matematik. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa dalam proses 

pembelajaran peserta didik menggunakan buku yang hanya berisikan level 

simbolik tanpa adanya level makroskopik dan mikroskopik sehingga peserta 

didik lebih banyak belajar memecahkan soal berbasis simbolik dengan 

menghafal rumus tanpa memahami materi lebih mendalam. Pemahaman konsep 

kimia akan sempurna apabila perserta didik dapat menghubungkan antara satu 

level dengan level yang lain. Sehingga dengan mengembangkan LKPD yang 

ditambah aspek Multipel Representasi mencakup representasi makroskopik, 

mikroskopik, dan simbolik akan memudahkan peserta didik dalam memahami 

konsep materi secara mandiri yang membuat LKPD berbasis Multiple 

Representasi layak digunakan sebagai bahan ajar. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian pengembangan terdahulu yang 

dilakukan Nurpratami (2015: 354) pada materi laju reaksi menghasilkan bahan 

ajar berbasis Multiple Representasi yang memiliki karakteristik valid dengan 

interprestasi nilai kelayakan sebesar 90,3% dan respon peserta didik terhadap 

bahan ajar rata-rata sebesar 80%. Selain itu, penelitian dari Susanto, dkk (2015: 

575) tentang pengembangan perangkat pembelajaran kimia menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) 

berbasis Multiple Representasi pada bahasan reaksi reduksi oksidasi di kelas X 

SMA menghasilkan perangkat pembelajaran kimia yang layak untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan rata-rata peningkatan aspek pengetahuan 

sebesar 79%, respon peserta didik sebesar 93,03%, dan aktivitas peserta didik 

sebesar 81,11%. 
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Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang tampak di lapangan, 

beserta penelitian yang  relevan maka peneliti tertarik untuk mengembangkan 

LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi Hukum Dasar Kimia. 

Pengembangan LKPD ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan hasil 

belajar. Selain itu guru juga terbantu dalam melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermakna di kelas dan sebagai alternatif untuk pengajaran materi kimia lain 

dengan karakteristik yang sama. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi 

hukum dasar kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya ? 

2. Bagaimanakah kepraktisan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi 

hukum dasar kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya ? 

3. Bagaimanakah keefektifan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi 

hukum dasar kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui : 

1. Kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi hukum dasar 

kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya. 

2. Kepraktisan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi hukum dasar 

kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya. 

3. Keefektifan LKPD berbasis Multiple Representasi pada materi hukum dasar 

kimia kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Peserta Didik 

a. Memudahkan peserta didik dalam belajar dan memahami konsep. 

b. Meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

c. Meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai alternatif dalam mengelola pembelajaran. 

b. Memberikan referensi kepada guru tentang pengembangan LKPD yang 

dapat digunakan pada materi Hukum Dasar Kimia serta materi lainnya 

dengan karakteristik yang sama. 

3. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

sekolah dengan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman yang 

berhubungan dengan LKPD, sehingga mampu diaplikasikan dan 

dimanfaatkan setelah menjadi guru atau pengajar. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

Brog and Gall (Sugiyono, 2015 (a): 28) menyatakan bahwa penelitian 

dan  pengembangan atau Research and Development (R&D) merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Penelitian dan pengembangan  Research and Development (R&D) bertujuan 

untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Produk 

penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa model, 
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media, peralatan, buku, modul, alat evaluasi dan perangkat pembeljaran: 

kurikulum, kebijakan sekolah, dan lain-lain (Mulyatiningsih, 2012: 161). 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D), pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah 

LKPD berbasis multiple representasi pada materi hukum dasar kimia. 

Tahapan-tahapan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai 

dengan tahapan yang dijelaskan oleh Borg and Gall (Mulyatiningsih, 2012: 

163) yaitu 1) Penelitian dan pengumpulan data (research and information 

collecting),termasuk dalam langkah ini peneliti melakukan analisis kebutuhan, 

studi literatur, dan identifikasi masalah, 2) Perencanaan (planning), pada 

tahap ini peneliti berencana membuat rancangan LKPD berbasis multiple 

representasi pada materi hukum dasar kimia yang nantinya akan digunakan 

oleh peserta didik maupun guru dalam pembelajaran, 3) Pengembangan draf 

produk (develop preliminary form a product), pada tahap ini mulai disusun 

rancangan awal LKPD berbasis multiple representasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Kemudian dilakukan validasi terhadap rancangan awal produk oleh 

pakar yang ahli dalam bidangnya, 4) Ujicoba lapangan awal (preliminary field 

testing), setelah produk dan perangkat penelitian siap digunakan, kegiatan 

selanjutnya adalah menguji coba produk, uji coba produk ini dilakukan oleh 9 

orang peserta didik, pada tahap ini juga dilakukan uji reliabilitas soal posttest 

yang akan digunakan pada uji coba lapangan utama, 5) Merevisi hasil ujicoba 

(main product revision), setelah desain produk divalidasi dan soal posttest 

diuji reliabilitasnya serta diketahui kelemahannya maka peneliti akan merevisi 

produk yang dikembangkan, 6) Ujicoba lapangan utama (main field testing), 

pada tahap ini produk yang telah direvisi dan soal posttest dinyatakan reliabel 

maka diujikan kepada 64 peserta didik yang berasal dari kelas X IPA 1 dan X 

IPA 2. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui kepraktisan dari produk 

yang dibuat dengan cara memberikan angket respon guru dan peserta didik,  
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7) Penyempurnaan produk hasil uji lapangan  (operational product revision), 

revisi yang dilakukan bersifat penyempurnaan dari LKPD berbasis multiple 

representasi. 

Penelitian dan pengembangan LKPD berbasis Multiple Representasi 

ini dilakukan hanya sampai langkah ke tujuh dari sepuluh langkah, dengan 

mempertimbangkan bahwa melalui tujuh langkah tersebut telah terlihat hasil 

berupa instrumen bersifat valid, praktis dan efektif (Sugiarti, 2015: 77). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Shalikhah (2016) yang 

mengunakan model Borg and Gall dengan tujuh tahapan. 

 

2. LKPD Berbasis Multiple Representasi 

LKPD yang dikembangkan oleh peneliti merupakan LKPD berbasis 

Multiple Representasi. LKPD ini berisi materi hukum dasar kimia yang 

dilengkapi basis Multiple Representasi berupa gambar secara makroskopik 

dan mikroskopik serta aspek simbolik dari penjelasan, contoh soal dan latihan 

dari materi tersebut. Tujuan ditambahkan aspek Multiple Representasi pada 

materi hukum dasar kimia didalam LKPD ini adalah untuk mempermudah 

peserta didik dalam menguasai konsep materi yang dikaitkan dengan 

perhitungan kimia. LKPD berbasis Multiple Representasi yang dikembangkan 

dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4. 

LKPD berbasis Multiple Representasi ini memiliki komponen-

komponen penyusunan yang meliputi (Fitriani, dkk,  2016: 29) : 

1. Judul LKPD 

2. Standar isi berupa KI, KD dan Indikator pembelajaran 

3. Menggambarkan peta konsep 

4. Ringkasan materi dengan langkah 5 M (mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan). 

5. Latihan soal. 
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3. Hukum Dasar Kimia 

Hukum dasar kimia merupakan salah satu bagian dari materi kimia 

yang diaplikasikan dalam perhitungan kimia. Materi hukum dasar kimia kimia 

bersifat abstrak dan matematis sehingga untuk memahami materi hukum dasar 

kimia masih dianggap sulit oleh peserta didik. Materi ini sangat penting 

karena konsep-konsep dalam hukum dasar kimia akan digunakan sebagai 

dasar dalam mempelajari materi perhitungan kimia. Konsep hukum-hukum 

dasar kimia merupakan konsep hafalan dan memerlukan pemahaman 

(Caroline,dkk, 2015: 47). Materi yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran 

hukum-hukum dasar kimia meliputi: hukum kekekalan massa, hukum 

perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan 

volume Gay Lussac, dan hipotesis Avogadro. Konsep dari seluruh hukum 

yang dipelajari tersebut saling berhubungan, sehingga apabila konsep satu 

hukum tidak tertanam dengan kuat maka peserta didik cenderung akan 

mengalami kesulitan dengan konsep hukum yang lain (Wasonowati,dkk, 

2014: 67). 

4. Kelayakan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

a. Analisis Kevalidan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

Analisis kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi yang 

dikembangkan yaitu berupa analisis yang dilakukan oleh 3 validator. 

Validator menganalisis kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi  

dari segi materi dan media yang memenuhi nilai kevalidan. LKPD 

berbasis Multipel Representasi memenuhi analisis kevalidan jika 

diperoleh nilai validitas sebesar ≥ 61 % (Centaury, 2015: 84). 

b. Analisis Kepraktisan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

Sebuah LKPD dikatakan praktis apabila mudah digunakan oleh 

peserta didik dan guru berdasarkan angket respon peserta didik dan guru 
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terhadap LKPD yang dikembangkan. Dalam penelitian ini akan dilihat 

kepraktisan LKPD berbasis Multiple Representasi. LKPD berbasis 

multiple representasi memenuhi analisis kepraktisan jika diperoleh nilai 

angket respon peserta didik dan guru sebesar ≥ 61 % (Centaury, 2015: 84). 

c. Analisis Keefektifan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila peserta didik 

berhasil dalam proses pembelajaran dan terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara sebelum menggunakan media dengan setelah 

menggunakan media yang dikembangkan. LKPD berbasis Multiple 

Representasi yang dikembangkan dikatakan efektif jika setelah 

mempelajari LKPD, peserta didik tuntas secara klasikal atau  ≥  75% dari 

jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut (Rahmadi, 2015: 142). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) 

1. Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam mengembangkan suatu 

prototipe suatu alat atau perangkat berbasis riset. Istilah Research and 

Development (R&D) pada mulanya digunakan dalam bidang industri untuk 

mengambarkan bagaimana prototipe suatu produk industri dikembangkan 

melalui serangkaian berbagai riset yang cermat, dan setelah prototipe 

dihasilkan melalui berbagai studi dan diuji melalui berbagai eksperimen, 

selanjutnya diproduksi secara masal. Umumnya, Penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) dilaksanakan secara 

jangka panjang (longitudinal), menggunakan berbagai metode riset dalam 

siklus tertentu, dan dilakukan oleh suatu tim pakar dalam berbagai bidang 

terkait (Ali dan Asrori, 2014: 103). 

Hal ini juga diperkuat oleh Amile & Reenes (Ali dan Asrori, 2014: 

103) yang menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses dalam 

mengembangkan dan memvalidasi perangkat tertentu yang menjadi 

produknya, yang dalam perspektif industri merupakan pengembangan suatu 

prototipe produk sebelum diproduksi secara massal. Dalam bidang 

pendidikan, Research and development (R&D) merupakan suatu proses 

pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian 

riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati 

berbagai tahapan.  

Penelitian dan pengembangan  Research and Development (R&D) 

bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. 

Kegiatan penelitian yang diintregasikan selama proses pengembangan produk. 
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Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini perlu memadukan beberapa jenis 

metode penelitian antara lain jenis penelitian survei dengan eksperimen atau 

action research dan evaluasi. Produk penelitian dan pengembangan dalam 

bidang pendidikan dapat berupa model, media, peralatan, buku, modul, alat 

evaluasi dan perangkat pembeljaran: kurikulum, kebijakan sekolah, dan lain-

lain. Setiap produk yang dikembangkan membutuhkan prosedur penelitian 

berbeda (Mulyatiningsih, 2012: 161). 

2. Tahapan Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)  

Borg & Gall  (Mulyatiningsih, 2012: 163) mengembangkan 10 

tahapan dalam mengembangkan model, yaitu: 

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

termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam 

skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.  

2. Perencanaan (Planning), termasuk dalam langkah ini menyusun rencana 

penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang 

berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai 

pada setiap tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian dan jika 

mungkin/diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. 

3. Pengembangan draf produk (Develop preliminary form of prduct), yaitu 

mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. 

Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, 

menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap 

kelayakan alat-alat pendukung. Contoh pengembangan bahan 

pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. 

4. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing), yaitu melakukan 

ujicoba lapangan awal dalam skala terbatas, dengan melibatkan 1 sampai 

dengan 3 sekolah, dengan jumlah 6-12 subyek. Pada langkah ini 
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pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, 

observasi atau angket. 

5. Merevisi hasil uji coba (Main product revision), yaitu melakukan perbaikan 

terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. 

Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan 

hasil yang ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga diperoleh draft 

produk (model) utama yang siap diujicoba lebih luas. 

6. Uji coba lapangan utama (Main  field testing), biasanya disebut ujicoba 

utama yang melibatkan khalayak lebih luas, yaitu 5 sampai 15 sekolah, 

dengan jumlah subyek 30 sampai dengan 100 orang. Pengumpulan data 

dilakukan secara kualitatif, terutama dilakukan terhadap kinerja sebelum 

dan sesudah penerapan ujicoba. Hasil yang diperoleh dari ujicoba (desain 

model) yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian 

pada umumnya langkah ini menggunakan rancangan penelitian 

eksperimen. 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (operational product revision), 

yaitu melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil ujicoba lebih 

luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model 

operasional yang siap divalidasi. 

8. Uji pelaksanaan lapangan (operational field testing), yaitu langkah uji 

validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Dilaksanakan 

pada 10 sampai dengan 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 200 

subyek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi 

dan analisis hasilnya. Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan apakah 

suatu model yang dikembangkan benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa 

harus dilakukan pengarahan atau pendampingan oleh peneliti/pengembang 

model. 
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9. Penyempurnaan produk akhir (final product revision), yaitu melakukan 

perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan 

produk akhir (final). 

10. Diseminasi dan implementasi (Dissemination and impementation), yaitu 

langkah menyebarluaskan produk/model yang dikembangkan kepada 

khalayak/masyarakat luas, terutama dalam kancah pendidikan. Langkah 

pokok dalam fase ini adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan 

temuan/model, baik dalam bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada 

jurnal, maupun pemaparan kepada stakeholder yang terkait dengan temuan 

penelitian. 

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 diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo dan Jasmadi, 2008: 

36). Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi kurikulum, 

yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/subtopik dan 

rinciannya (Ruhimat, 2011: 152). Menurut National Center for Vocational 

Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training 

(Nugraha, dkk, 2013: 28), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar dikelas. 

2. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Widodo dan Jasmadi (2008: 45) mengelompokkan bahan ajar menjadi 

empat kategori, yaitu bahan ajar cetak (printed) antara lain handout, buku, 

modul, lembar kegiatan peserta didik, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar 

dan model/maket. Bahan ajar dengar (audio) antara lain kaset, radio, piringan 
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hitam dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (Audio Visual) 

seperti video compact disk dan film. Bahan ajar multi media interaktif 

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

compact disk (CD) multi media pembelajaran interaktif dan bahan ajar 

berbasis web (web based learning material). 

3. Syarat Pengembangan 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-syarat didaktik 

Bahan ajar dapat dikatakan memenuhi syarat didaktik. Artinya 

mampu mengikuti asas-asas belajar mengajar efektif, seperti 

memperhatikan adanya perbedaan individual, menekankan pada proses 

untuk menemukan konsep-konsep bukan pada materi, memiliki variasi 

stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik, tidak hanya 

ditujukan untuk mengenal fakta-fakta dan konsep-konsep materi, tetapi 

juga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri peserta didik, memuat pengalaman belajar 

yang ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi peserta didik 

(intelektual, emosional dan sebagainya) dan bukan ditentukan oleh materi 

bahan pelajaran (Rohaeti, dkk, 2009: 3).  

b. Syarat-syarat konstruksi  

Syarat konstruksi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang 

berkenaan dengan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, 

dan kejelasan, yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh peserta didik (Rohaeti, dkk, 2009: 3). 
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c. Syarat-syarat teknis 

Syarat-syarat teknis dalam penyusunan bahan ajar harus 

memperhatikan hal-hal seperti kejelasan tulisan dan gambar serta 

kemenarikan tampilan (Indah, dkk, 2015: 692). 

4. Kualitas Pengembangan Bahan Ajar 

Nieveen (Putranto, 2015: 25) menyampaikan bahwa kualitas bahan 

ajar yang dikembangkan haruslah memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis 

dan efektif.  

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

seharusnya. Menurut Nieveen (Putranto, 2015: 25) kevalidan dinilai dari 

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

media. Kevalidan isi dilihat dari cakupan materi, keakuratan materi dan 

kesesuaian dengan kompetensi serta pendekatan yang digunakan. 

Kevalidan bahasa meliputi kesesuaian dengan peserta didik, ketepatan 

kaidah penulisan, serta kebenaran istilah dan simbol. Kevalidan tampilan 

meliputi teknik penyajian dan pendukung penyajian.  

b. Aspek Kepraktisan Praktis (Practically) dapat diartikan bahwa bahan ajar 

sesuai dengan praktik dan dapat memberikan kemudahan penggunaan. 

c. Aspek Keefektifan (Effectiveness) didasarkan pada ketuntasan  hasil 

belajar peserta didik. Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila 

peserta didik berhasil dalam proses pembelajaran dengan media yang 

dikembangkan.  

 

C. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) adalah salah satu media yang 

digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik 

dalam pembelajaran. LKPD akan memberikan manfaat bagi guru dan peserta 

didik. Guru akan memiliki bahan ajar yang siap digunakan, sedangkan peserta 
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didik akan mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan belajar memahami 

tugas tertulis yang tertuang dalam LKPD. LKPD sebagai komponen sistem 

pembelajaran perlu dikembangkan keberadaanya maupun pemanfaatannya 

dalam pembelajaran terutaman LKPD yang berlandaskan kurikulum 2013 

(Annafi, dkk, 2015: 22). 

Menurut Beladina, dkk (2013: 35) Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) atau dalam kata lain Lembar Kerja Siswa (LKS) atau worksheet 

merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mendukung proses belajar. Peserta didik baik secara individual ataupun 

kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan berbagai 

sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, dan salah satu tugas 

guru adalah menyediakan perangkat pembelajaran (termasuk LKPD) yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Fungsi LKPD 

Menurut Prastowo (2011: 205) fungsi Lembar Kerja Peserta didik 

(LKPD) adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran oendidik, namun lebih 

mengaktifkan peserta didik. 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan. 

c. Sebagai bahan ajar yang diringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

3. Tujuan Penyusunan LKPD 

Menurut Ango (2013: 14) tujuan penyusunan Lembar Kerja Peserta 

didik (LKPD) adalah sebagai berikut : 

a. Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

peserta didik.  
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b. Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disajikan. 

c. Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan 

secara lisan.  

d. Membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari 

melalui kegiatan pembelajaran 

4. Komponen Penyusunan LKPD 

LKPD berbasis Multiple Representasi ini memiliki komponen-

komponen penyusunan yang meliputi (Fitriani, dkk,  2016: 29) : 

a. Judul LKPD 

b. Standar isi berupa KI, KD dan Indikator pembelajaran 

c. Menggambarkan peta konsep 

d. Ringkasan Materi dengan Langkah 5 M (mengamati,menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan) 

e. Latihan soal. 

D. Multiple Representasi 

Menurut Farida (Nurpratami, 2015: 353) menyatakan bahwa  Multipel 

Representasi merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan berbagai metode 

representasi untuk memfasilitasi keterhubungan tiga level representasi kimia 

(makroskopik, submikroskopik dan simbolik). Pemahaman pelajar ditunjukan 

oleh kemampuannya untuk mentransfer dan menghubungkan antara level 

makroskopik, mikroskopik dan simbolik atau sering disebut dengan interkoneksi 

multiple level representasi kimia (IMLR).   

Herawati (2013: 39) berpendapat bahwa Multiple Representasi merupakan 

bentuk representasi yang memadukan antara teks, gambar nyata, atau grafik. 

Pembelajaran dengan Multiple Representasi diharapkan mampu untuk 

menjembatani proses pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia. 

Representasi kimia dikembangkan berdasarkan urutan dari fenomena yang dilihat, 

persamaan reaksi, model atom dan molekul, dan simbol. Tingkat makroskopis 
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yang bersifat nyata dan mengandung bahan kimia yang kasat mata dan nyata. 

Tingkat mikroskopis juga nyata tetapi tidak kasat mata yang terdiri dari tingkat 

partikulat yang dapat digunakan untuk menjelaskan pergerakan elektron, molekul, 

partikel atau atom. Terakhir adalah tingkat simbolik yang terdiri dari berbagai 

jenis representasi gambar maupun aljabar.   

Berdasarkan karakteristik ilmu kimia, representasi kimia dibedakan 

menjadi tiga level representasi yaitu representasi makroskopik, mikroskopik, dan 

simbolik (Sunyono, dkk, 2013: 499). Representasi makroskopik yaitu representasi 

kimia yang diperoleh melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang 

dapat dilihat oleh panca indra atau pengalaman sehari-hari peserta didik. 

Contohnya: terjadinya perubahan warna, suhu, pH larutan, pembentukan gas dan 

endapan. Representasi mikroskopik yaitu representasi kimia yang menjelaskan 

mengenai struktur dan proses pada level partikel (atom/molekul) terhadap 

fenomena makroskopik yang diamati. Representasi simbolik yaitu representasi 

kimia secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu rumus kimia, diagram, gambar, 

persamaan reaksi, stoikiometri dan perhitungan matematik. 

Indrayani (2013: 109) menyatakan bahwa fenomena kimia digambarkan 

dan dijelaskan oleh para ahli kimia menggunakan level-level representasi yang 

meliputi representasi makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Representasi 

makroskopik merupakan level konkret, dimana pada level ini peserta didik 

mengamati fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Fenomena yang 

diamati dapat berupa timbulnya bau, tejadinya perubahan warna, pembentukan 

gas dan terbentuknya endapan dalam reaksi kimia. Representasi ini memberikan 

penjelasan pada level partikel dimana materi digambarkan sebagai susunan dari 

atom-atom, molekul-molekul dan ion-ion, sedangkan representasi simbolik 

digunakan untuk merepresentasikan fenomena makroskopik dengan 

menggunakan persamaan kimia, persamaan matematika, grafik, mekanisme 

reaksi, dan analogi-analogi. 
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E. Hukum Dasar Kimia 

Hukum dasar kimia merupakan salah satu bagian dari materi kimia yang 

diaplikasikan dalam perhitungan kimia. Materi yang diberikan dalam kegiatan 

pembelajaran hukum-hukum dasar kimia meliputi: hukum kekekalan massa, 

hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, hukum perbandingan 

volume Gay Lussac, dan hipotesis Avogadro (Wasonowati,dkk, 2014: 67). 

1. Hukum Kekekalan Massa 

Pada tahun 1774 Lavoisier memanaskan timah dengan oksigen dalam 

suatu wadah tertutup. Dengan menggunakan neraca dan melakukan 

penimbangan yang teliti ia berhasil membuktikan bahwa massa sistem tidak 

berubah meskipun timah telah bereaksi dengan oksigen menghasilkan serbuk 

berwarna putih. Ia menemukan keteraturan dari hasil pengamatannya sebagai 

Hukum kekekalan massa, yang dinyatakan sebagai berikut (Achmad dan 

Baradja, 2014: 38) : “Pada setiap reaksi kimia, massa zat-zat yang bereaksi 

adalah sama dengan massa zat-zat hasil reaksi.” Menurut hukum ini, berat zat-

zat yang bereaksi sama dengan berat zat-zat setelah reaksi berlangsung. 

Hukum kekekalan massa merupakan landasan dalam perkembangan ilmu 

kimia. Selanjutnya, cara kuantitatif yang dikembangkan oleh Lavoisier 

membuka jalan kearah pemahaman teori atom.      

2. Hukum Perbandingan Tetap 

Hukum kekekalan massa dapat dianggap sebagai hukum yang pertama 

yang menyangkut persenyawaan kimia. setelah penemuan hukum ini, para 

kimiawan mulai mempelajari aspek kuantitatif dari reaksi kimia yaitu massa. 

Orang mulai menemukan perbedaan yang jelas antara senyawa dan campuran 

atau larutan meskipun ada perbedaan pendapat diantara para ahli pada waktu 

itu tentang perbandingan unsur dalam senyawa. Ada yang mengatakan bahwa 

perbandingan unsur dalam senyawa itu tertentu atau tetap dan yang lainnya 

mengatakan bahwa perbandingan unsur dalam senyawa itu bervariasi. 
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Kimiawan prancis, Berthollet, menunjukkan bahwa aliasi logam 

mempunyai komposisi unsur yang bervariasi. Joseph Proust dan Jeremiah 

Richter berhasil menentukan dengan analisis yang teliti bahwa bukan saja 

materi itu lestari dalam reaksi kimia, melainkan kuantitas unsur itu juga tidak 

berubah. Selanjutnya mereka menemukan bahwa dalam setiap senyawa, 

perbandingan massa unsur-unsur yang terkandung dalam senyawa itu selalu 

sama. Misalnya, air selalu mengandung 11,1% hidrogen dan 88,9% oksigen. 

Penemuan ini dirumuskan sebagai hukum perbandingan tetap yang ditemukan 

oleh Joseph Proust pada tahun 1799. Hukum perbandingan tetap dinyatakan 

sebagai berikut  (Achmad dan Baradja, 2014: 42) : “Perbandingan massa 

unsur-unsur suatu senyawa murni selalu terjadi unsur-unsur yang sama, yang 

tergabung dalam perbandingan tertentu pembentuk suatu senyawa selalu 

tetap.” Hukum perbandingan tetap hanya berlaku untuk senyawa dan tidak 

berlaku untuk campuran, seperti batu, air dan udara.  

3. Hukum Perbandingan Berganda 

Hukum ini disebut hukum kelipatan berganda. Hukum ini disusun oleh 

Dalton ketika ia mengamati dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu 

macam senyawa, yang berbunyi sebagai berikut (Achmad dan Baradja, 2014: 

45) : “Bila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa, maka massa 

yang sama dari salah satu unsur di kedua senyawa tersebut, maka massa unsur 

lain dalam kedua  senyawa tersebut berbanding sebagai bilangan sederhana 

(kecil dan bulat).”  

Hukum ini dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1803, ketika ia mulai 

mengembangkan teori yang dikenal dengan teori atom Dalton. Mula-mula 

ungkapan ini merupakan kesimpulan dari hasil eksperimen. Namun, untuk 

menguji hipotesis, Dalton mempelajari hasil eksperimen dari Lavoisier dan 

Proust. Semua bukti dari eksperimen mendukung hipotesisnya. Menurut 

hukum ini, jika suatu senyawa dari A dan B, sebagai hasil reaksi 20 gram A 

dan 50 gram B, dan dalam senyawa lain dari A dan B, massa A yang bereaksi 
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dengan 50 gram B, selalu merupakan kelipatan dari 20 misalnya 10, 20, 40 … 

gram. 

Bukti tentang hukum ini bergantung pada analisis dua macam oksida 

karbon oleh Lavoisier dan dua macam oksida nitrogen oleh Davy. Namun 

hukum ini dibuktikan dengan tepat oleh hasil analisis besi (II) sulfida, dan 

piret besi, oksida besi, tembaga, timbal, dan belerang, klorida dari tembaga. 

4. Hukum Perbandingan Volume 

Hukum perbandingan konstan dari Proust dapat dibuktikan degan cara 

menentukan massa zat yang bereaksi atau mengukur volume gas yang 

bereaksi. Pada tahun 1808 Gay Lussac berhasil membuktikan bahwa dalam 

pembentukannya senyawa volume gas-gas yang bereaksi tidak hanya dalam 

perbandingan tertentu (Hukum Proust), tetapi juga volume gas-gas bereaksi 

itu berbanding sebagai bilangan mudah dan bulat. Demikian pula pada suhu 

dan tekanan yang sama, volume hasil reaksi yang berupa gas dan volume 

pereaksi berbanding sebagai bilangan mudah dan bulat. Gay Lussac sampai 

pada suatu kesimpulan yang kini dikenal dengan hukum perbandingan volume 

yaitu (Achmad dan Baradja, 2014: 51) : “Volume gas yang ikut serta dalam 

suatu reaksi kimia diukur pada suatu tekanan dan temperatur yang sama 

berbanding sebagai bilangan yang mudah dan bulat.”  

5. Hipotesis Avogadro 

Pada tahun 1811 Amedeo Avogadro, seorang ahli fisika Italia, 

melakukan eksperimen dengan menggunakan unsur-unsur gas terdiri dari 

atom seperti H2, N2 dan O2. Hasil dari penemuan tersebut digunakan untuk 

menjawab fakta yang dikemukakan oleh Gay Lussac . Hipotesis itu berbunyi 

(Achmad dan Baradja, 2014: 52) : “pada suhu dan tekanan yang tetap, semua 

gas apapun yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang 

sama”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Borg and Gall (Sugiyono, 2015 (a): 28) menyatakan bahwa penelitian dan  

pengembangan atau Reasearch and Development (R&D) merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-

produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Model 

pengembangan menurut Borg and Gall (Mulyatiningsih, 2012: 163) 

menggunakan strategi penelitian pengembangan sepuluh langkah, yaitu : 1) 

Penelitian dan pengumpulan data (research and information collecting), 2) 

Perencanaan (planning), 3) Pengembangan draf produk (develop preliminary form 

a product), 4) Ujicoba lapangan awal (preliminary field testing), 5) Merevisi hasil 

ujicoba (main product revision), 6) Ujicoba lapangan utama (main field testing), 

7) Penyempurnaan produk hasil uji lapangan  (operational product revision), 8) 

Uji pelaksanaan lapangan (operational field testing), 9) Penyempurnaan produk 

akhir (final product revision), dan 10) Diseminasi dan implementasi 

(dissemination and implemention). 

Penelitian dan pengembangan LKPD berbasis Multiple Representasi ini 

dilakukan hanya sampai langkah ke tujuh dari sepuluh langkah, dengan 

mempertimbangkan bahwa melalui tujuh langkah telah terlihat hasil berupa 

instrumen bersifat valid, praktis dan efektif (Sugiarti, 2015: 77). Penelitian ini 

mengacu pada penelitian dari Shalikhah (2016) yang mengunakan model Borg 

and Gall dengan tujuh tahapan. 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi validasi LKPD 

berbasis multiple representasi, validasi instrumen penelitian, uji coba lapangan 

awal serta uji coba lapangan utama. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Tanggal Tempat Kegiatan 

1. 19- 27 April 2018 Kampus UM 

Pontianak dan 

SMA Negeri 1 

Sungai Raya 

  

Validasi Media LKPD Berbasis 

Multiple Representasi oleh ahli 

media 

2. 19-27April 2018 Kampus UM 

Pontianak dan 

SMA Negeri 1 

Sungai Raya 

 

Validasi Materi LKPD Berbasis 

Multiple Representasi oleh ahli 

materi 

4. 19-27 April 2018 Kampus UM 

Pontianak dan 

SMA Negeri 1 

Sungai Raya 

 

Validasi Instrumen Penelitian 

5. 28 April  2018 SMA Negeri 1 

Sungai Raya 

 

 

 

Uji coba lapangan awal 

(Penjelasan materi di LKPD, 

pemberian posttest serta angket 

respon guru dan peserta didik) 

7. 1 - 4 Mei 2018 SMA Negeri 1 

Sungai Raya 

 

 

Uji coba lapangan utama 

(Penjelasan materi di LKPD, 

pemberian posttest serta angket 

respon guru dan peserta didik) 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015 (a): 

135). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X IPA 

SMA Negeri 1 Sungai Raya Tahun Ajaran 2017/2018 dengan total peserta 

didik yaitu 153 peserta didik. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015 (a): 136). Teknik pengambilan sampel 

yaitu teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015 (a): 144). Pengambilan 

sampel berdasarkan diskusi dengan guru dan hasil belajar peserta didik kelas 

X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel uji coba 

lapangan terdiri dari sampel uji coba lapangan awal dan sampel uji coba 

lapangan  utama. 

a. Sampel uji coba lapangan awal 

 Borg and Gall (Mulyatiningsih, 2012: 163) membatasi jumlah sampel 

dalam uji coba lapangan awal melibatkan sekitar 6-12 orang sampel. 

Sampel uji coba lapangan awal pada penelitian ini melibatkan 10 orang 

sampel yaitu 1 orang guru dan 9 orang peserta didik dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampel peserta didik  

berdasarkan nilai tengah yaitu 3 peserta didik  berkemampuan rendah, 

sedang dan tinggi yang berasal dari kelas X IPA 3, X IPA 4 dan X IPA 5. 

b. Sampel Uji coba lapangan utama 

 Uji coba lapangan utama adalah kumpulan individu atau subjek pada 

skala yang lebih besar. Dalam ujicoba lapangan utama  Borg and Gall 

(Mulyatiningsih, 2012: 164) menyarankan  mengambil sampel yang lebih 
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banyak yaitu melibatkan sekitar 30-100 orang sampel. Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel yang menggunakan teknik purposive sampling , maka 

sampel uji coba lapangan utama pada penelitian ini adalah 1 orang guru 

dan 64 peserta didik dari kelas X IPA 1 dan X IPA 2 SMA Negeri 1 Sungai 

Raya. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian LKPD berbasis Multiple Representasi ini 

mengacu pada metode R & D yang dikembangkan oleh Borg and Gall 

(Mulyatiningsih, 2012: 163).  

1. Penelitian dan Pengumpulan Data (Research and Information Collecting) 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kebutuhan, kajian literatur 

dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan masalah sehingga 

diperlukan pengembangan peroduk yang baru (Mulyatiningsih, 2012: 163).  

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan ditinjau dari silabus pembelajaran yang 

menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Analisis dilakukan 

pada silabus Kimia Kurikulum 2013 kelas X IPA semester genap pada 

materi hukum dasar kimia.  

b. Kajian Literatur  

Analisis kajian literatur terhadap teori-teori dan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan bahan LKPD berbasis 

multiple representasi untuk mengotimalkan hasil belajar peserta didik. 

c. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor 

yang menimbulkan permasalahan sehingga diperlukan pengembangan 

produk baru. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pra-penelitian 

(Lampiran A-3) untuk mengumpulkan informasi mengenai proses 
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pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Sungai Raya. Kegiatan tersebut juga 

dilengkapi dengan wawancara yaitu wawancara dengan guru kimia SMA 

Negeri 1 Sungai Raya (Lampiran A-1) dan wawancara dengan peserta 

didik kelas XI IPA tahun ajaran 2016/2017 yang telah mempelajari materi 

hukum dasar kimia (Lampiran A-2) serta daftar nilai ulangan harian 

(Lampiran-4) kelas XI IPA tahun ajaran 2016/2017 yang telah 

mempelajari materi hukum dasar kimia. 

2. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini peneliti akan mengembangkan LKPD yang berbasis 

Multiple Representasi. LKPD ini berisi materi hukum dasar kimia yang 

dilengkapi basis multiple representasi berupa gambar secara makroskopik dan 

mikroskopik serta aspek simbolik dari penjelasan, contoh soal dan latihan dari 

materi tersebut. Tujuan ditambahkan aspek multiple representasi pada materi 

hukum dasar kimia didalam LKPD ini adalah untuk mempermudah peserta 

didik dalam menguasai konsep materi yang dikaitkan dengan perhitungan 

kimia. LKPD berbasis Multiple Representasi yang dikembangkan dicetak 

dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4. LKPD berbasis Multiple 

Representasi diharapkan dapat membangun representasi peserta didik terhadap 

materi hukum dasar kimia yang mencakup representasi makroskopik, 

mikroskopik, dan simbolik. 

3. Pengembangan Draf produk (Develop Preliminary Form Of Product) 

Pada tahap ini disusun rancangan awal LKPD berbasis Multiple 

Representasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian dilakukan validasi 

terhadap rancangan awal produk oleh pakar yang ahli dalam bidangnya 

(Mulyatiningsih, 2012: 163).  Sebelum diujicobakan pada peserta didik, LKPD 

berbasis Multiple Representasi harus divalidasi terlebih dahulu, validasi 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media dengan jumlah validator masing-

masing sebanyak 3 orang. Proses ini dilakukan untuk mengoreksi LKPD 
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berbasis Multiple Representasi yang telah disusun dan digunakan sebagai acuan 

dalam proses revisi. 

4. Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing) 

Kegiatan selanjutnya adalah menguji coba produk. Pada uji coba ini juga 

dilakukan reliabilitas soal postest, desain penelitian pada uji coba lapangan awal 

digunakan penelitian pre-experimental dengan bentuk one-shot case study 

dengan X adalah perlakuan dan O adalah hasil. Penelitian ini dilakukan dengan 

cara memberikan soal postest kepada peserta didik setelah pembelajaran dengan 

menggunakan LKPD berbasis multiple representasi. Nilai Posttest yang 

diperoleh peserta didik digunakan untuk menghitung reliabilitas soal posttest 

yang akan digunakan pada uji lapangan utama. Desain penelitian tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 (Sugiyono, 2015 (b): 110).  

 

 

Gambar 3.1 One-shot case study design 

Keterangan : 

X = Perlakuan yang diberikan. 

O = Hasil yang didapatkan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap ini 

adalah angket respon guru dan angket respon peserta didik. Pemberian angket 

tersebut dengan tujuan untuk menguji kepraktisan LKPD berbasis Multiple 

Representasi. 

5. Merevisi Hasil Uji Coba (Preliminary Product Revision) 

Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil analisis kevalidan dari 

validator dan uji coba produk tahap pertama. Dengan menganalisis kekurangan 

yang ditemui berdasarkan validasi dan selama uji coba produk, maka 

kekurangan tersebut dapat segera diperbaiki. 

 X       O 
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6. Uji Coba Lapangan Utama (Main Field Testing) 

Pada uji coba lapangan utama dilakukan pengujian keefektifan produk, 

menggunakan penelitian pre-experimental dengan bentuk one-shot case study 

dengan X adalah perlakuan dan O adalah hasil. Desain penelitian tersebut dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 (Sugiyono, 2015 (b): 110). Untuk menguji 

kepraktisan LKPD berbasis multiple representasi, maka pada tahap ini guru 

diberikan angket respon guru saat melakukan uji coba dan seluruh peserta didik 

yang menjadi sampel penelitian diberi angket respon peserta didik setelah 

melakukan uji coba. 

7. Revisi  produk (Operasional Product Revision) 

Revisi 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 

LKPD berbasis Multiple Representasi. Secara umum, prosedur penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian Pengembangan 
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E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Teknik Wawancara (Interview) 

Menurut Mulyatiningsih (2012:32) wawancara merupakan 

pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara lisan. Wawancara 

banyak dilakukan oleh para peneliti, karena dapat memperoleh informasi yang 

luas dan mendalam tentang studi kasus yang sedang dilakukan. Wawancara 

dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Teknik 

wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara yang menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan guru 

dan peserta didik berjumlah 6 orang dengan 2 orang kemampuan tinggi, 2 

orang kemampuan sedang dan 2 orang kemampuan rendah pada tanggal 20 

Oktober 2017. 

b. Observasi (Observation) 

Menurut Mulyatiningsih (2012:26) observasi merupakan metode 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi bahan ajar 

yang digunakan guru dalam kegiatan belajar dan untuk mengetahui proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Teknik Pengukuran (Postest) 

Teknik pengukuran digunakan untuk mengetahui keefektifan LKPD 

berbasis multiple representasi. Instrumen yang digunakan adalah soal postest 

dengan bentuk essay. Teknik pengukuran dilakukan dengan memberikan soal 

postest kepada peserta didik sesudah kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan pada 

uji coba lapangan awal maupun uji coba lapangan utama.  
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d. Teknik Komunikasi Tidak Langsung (Lembar Validasi dan Angket) 

Teknik komunikasi tidak langsung digunakan untuk mengetahui 

kevalidan dan kepraktisan LKPD berbasis Multiple Representasi. Instrumen 

yang digunakan adalah lembar validasi dan angket. Lembar validasi 

digunakan untuk mengetahui kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi 

yang dikembangkan dan untuk memperoleh informasi tentang kualitas LKPD 

berbasis Multiple Representasi berdasarkan penilaian para ahli. Teknik 

pengumpulan data validasi dilakukan dengan cara memberikan rancangan 

LKPD berbasis Multiple Representasi yang telah diselesaikan dan lembar 

validasi kepada para ahli. Lembar validasi 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) (Sugiyono, 2015 (a): 165).   

Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket respon guru 

dan peserta didik terhadap LKPD berbasis Multiple Representasi. Angket 

digunakan untuk mengetahui respon peserta didik dan guru terhadap LKPD 

berbasis Multiple Representasi. 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) 

(Sugiyono, 2015 (a): 165).  

F. Analisis Data  

1. Analisis Kevalidan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multiple 

Representasi 

Kevalidan LKPD berbasis Multiple Representasi didasarkan menurut 

penilaian validator yang ahli dibidangnya. Adapun validator  yang akan 

menilai materi LKPD  berbasis Multiple Representasi yakni dosen Pendidikan 

Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak SMA Negeri 1 Sungai Raya, 

untuk validator yang menilai media LKPD  berbasis Multiple Representasi  

yakni Guru TIK SMA Negeri 1 Sungai Raya. Analisis kevalidan LKPD 
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berbasis Multiple Representasi dilakukan oleh ahli materi dan media 

menggunakan lembar validasi ahli materi (Lampiran B-4) dan lembar validasi 

ahli media (Lampiran B-5) menggunakan skala likert.  

Tahapan yang dilakukan dalam analisis kevalidan LKPD berbasis 

Multiple Representasi yaitu : 

a. Menghitung jumlah hasil angket validator  melalui pilihan jawaban pada 

setiap aspek penyataan. Kemudian dicari nilai skor angket per item dengan 

mengalikan jumlah responden dan skor pilihan jawaban sesuai kriteria 

pernyataan positif dan negatif. Nilai skor angket per item dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 (Wicaksono, dkk, 2014: 540) : 

Tabel 3.2 Skor Pilihan Jawaban LKPD berbasis Multiple Representasi 

 

 

 

  

 

 

b. Selanjutnya menjumlahkan skor penilaian total tiap validator untuk 

seluruh indikator dan mencari nilai validitas dengan menggunakan rumus 

menurut Sudjiono yang terdapat dalam (Asyhari dan Silvia, 2016: 7) : 

  

p = 
fN x 100 %     (3.1) 

 

Keterangan : 

f  =  Perolehan skor 

N = Skor maksimum 

p  = Nilai validitas 

Kategori Jawaban Nilai untuk butir 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

 Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 4 

Tidak setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 
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c. Hasil yang diperoleh dicocokkan dengan kriteria kevalidan menurut 

Centaury (2015: 84) : 

Tabel 3.3. Persentase Kriteria Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 LKPD berbasis Multipel Representasi memenuhi 

analisis kevalidan jika diperoleh nilai validitas sebesar ≥ 61 % (Centaury, 

2015: 84). 

2. Analisis Kepraktisan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multiple 

Representasi 

Analisis kepraktisan LKPD berbasis Multiple Representasi didapatkan 

dari hasil analisis lembar angket respon peserta didik dan analisis lembar 

angket respon guru yang sebelumnya harus divalidasi terlebih dahulu 

menggunakan lembar validasi angket respon peserta didik (Lampiran B-9) dan 

lembar validasi angket respon guru (Lampiran B-10).  

Analisis kepraktisan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Rekapitulasi data penilaian peserta didik dan guru dengan pedoman 

penskoran adalah sebagai berikut (Nugroho, 2014: 78) : 

 

 

 

 

 

Interval (%) Kriteria 

0 – 20 Tidak valid 

21 – 40 Kurang valid 

41 – 60 Cukup valid 

61 – 80 Valid 

81 – 100 Sangat Valid 
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Tabel 3.4. Pedoman Penskoran Angket Respon Guru  

dan Peserta Didik 

Kategori 

Jawaban 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Pilihan Sangat Setuju 

(SS) 

4 1 

Pilihan Setuju (S) 3 2 

Pilihan Tidak Setuju 

(TS) 

2 3 

Pilihan Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

1 4 

 

 

b. Jumlah keseluruhan dari nilai skor angket per item ditentukan terlebih 

dahulu, kemudian dicari nilai respon peserta didik dan guru dengan rumus 

yang dimodifikasi dari Masriyah (Wicaksono, dkk, 2014: 541), seperti 

Persamaan 3.2. 

 

Total Nilai =  
Σ𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  x 100 %        (3.2) 

  

c. Mencocokkan nilai persentase angket respon peserta didik dan guru mata 

pelajaran kimia dengan persentase kriteria angket Tabel 3.5.  menurut 

Centaury (2015 : 84) : 
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Tabel 3.5. Kriteria Kepraktisan Angket Respon Guru dan Peserta 

Didik 

Interval (%) Kriteria 

0 – 20 Sangat Tidak Praktis 

21 – 40 Tidak Praktis 

41 – 60 Kurang Praktis 

61 – 80 Praktis 

81 – 100 Sangat Praktis 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 LKPD berbasis Multiple Representasi memenuhi 

analisis kepraktisan jika diperoleh nilai angket respon guru dan peserta 

didik sebesar ≥ 61 % (Centaury, 2015: 84). 

 

3. Analisis Reliabilitas Soal Postest Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis 

Multiple Representasi 

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 

terhitung dengan menggunakan rumus Alpha yang ditunjukkan pada 

persamaan 3.5 (Arikunto, 2014: 239). 

rii =( 
𝐾𝐾−1) (1-

∑ 𝜎𝑏2𝜎𝑡2 )  (3.3) 

 

Keterangan : 

rii  = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir soal ∑ 𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir 
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𝜎𝑡2 = Varian total 

 

Rumus Varian yang digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah 

(Arikunto, 2014: 227) : 𝜎𝑡2 = 
∑ 𝑋2  − (∑ 𝑋)𝑁 2𝑁     (3.4) 

Keterangan : 𝜎𝑡2 = Varian total  (∑ 𝑋)2 = Kuadrat jumlah skor yang diperoleh peserta didik ∑ 𝑋2   =  Jumlah kuadrat skor yang diperoleh peserta didik. 

N = Jumlah subjek. 

Kemudian besarnya reliabilitas tes yang didapat dari hasil perhitungan, 

dicocokkan dengan tabel nilai koefisien reliabilitas yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.6 (Arikunto, 2014: 319). 

Tabel 3.6 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 

 

Berdasarkan Tabel 3.6 suatu tes dikatakan reliabel jika diperoleh nilai 

realibilitas dengan kriteria sedang sebesar 0,400-0,599. 

 

4. Analisis Keefektifan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multiple 

Representasi 

LKPD berbasis Multipel Representasi yang dikembangkan dikatakan 

efektif jika setelah mempelajari LKPD, peserta didik tuntas secara klasikal atau 
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lebih besar sama dengan 75% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut 

(Rahmadi, 2015 : 142). Instrumen yang digunakan dalam analisis keefektifan 

LKPD berbasis multipel representasi menggunakan soal posttest (Lampiran B-2) 

yang sebelumnya telah dilakukan validasi menggunakan lembar validasi soal 

posttest (Lampiran B-8). Adapun rumus untuk mendapatkan hasilnya dengan (P) 

yaitu persentase ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal adalah sebagai 

berikut (Purboningsih, 2015: 471) : 

 

P = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠  𝑋 100 %            (3.5) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tahap Pengembangan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R & D) yaitu suatu penelitian yang menghasilkan produk berupa 

LKPD berbasis multiple representasi yang layak digunakan sebagai bahan ajar 

bagi peserta didik sehingga dapat mengatasi kesulitan peserta didik dalam 

memahami konsep hukum dasar kimia. Prosedur penelitian mengacu pada model 

pengembangan yang terdiri atas 10 langkah. Namun penelitian ini dilakukan  

hanya sampai langkah  ke 7 dari 10 langkah yang dijelaskan karena mengacu pada 

penelitian dari Sugiarti (2015: 9) dengan tujuan melalui langkah ke-7 telah 

menunjukkan instrumen bersifat valid, praktis, dan efektif. Langkah-langkah 

penelitian ini dimulai dari langkah pengumpulan data, perencanaan, 

pengembangan draf produk, uji coba lapangan awal, revisi hasil uji coba lapangan 

awal, uji coba lapangan utama dan revisi hasil uji coba lapangan utama. Dalam 

bab ini dibahas tentang uraian data hasil penelitian beserta pembahasan mengenai 

kelayakan LKPD berbasis multiple representasi pada materi hukum dasar kimia 

yang dikembangkan oleh peneliti. 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, 

dilakukan analisis terhadap kendala yang dialami guru dan peserta didik 

selama proses pembelajaran kimia berlangsung khususnya materi hukum 

dasar kimia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini sebagai 

berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

Hukum dasar kimia adalah salah satu materi yang harus dikuasai 

oleh peserta didik karena materi hukum dasar kimia merupakan salah satu 
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materi inti yang mendasari materi-materi lain seperti materi konsep mol 

dan perhitungan kimia, hidrolisis garam, larutan penyangga, termokimia, 

kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp), sifat koligatif, dan kesetimbangan 

kimia. SMA Negeri 1 Sungai Raya telah menerapkan Kurikulum 2013 

sehingga pada tahap ini dilakukan telaah Kompetensi Inti  (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang akan dijadikan acuan dalam 

mengembangkan LKPD berbasis multiple representasi. Kompetensi dasar  

dalam Kurikulum 2013 pada materi hukum dasar kimia adalah  

menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif, 

persamaan reaksi,  hukum-hukum dasar kimia, dan  konsep mol untuk 

menyelesaikan perhitungan kimia. Kompetensi dasar tersebut dapat 

dicapai dengan melakukan rangkaian kegiatan belajar yang terdapat dalam 

LKPD berbasis multiple representasi. 

Pada proses pembelajaran di kelas peserta didik hanya dituntut 

untuk belajar secara mandiri tanpa memahami materi lebih mendalam 

sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi hukum dasar 

kimia yang dibuktikan dengan  tingginya tingkat ketidaktuntasan peserta 

didik kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya Tahun ajaran 2016/2017. 

Sumber belajar yang tersedia di sekolah hanya berupa buku paket yang 

tersedia di perpustakaan dalam jumlah yang terbatas dan dinilai kurang 

komunikatif bagi peserta didik serta dalam proses pembelajaran peserta 

didik dijelaskan hanya menggunakan level simbolik tanpa level 

makroskopik dan mikroskopik, padahal pemahaman peserta didik 

terhadap materi harus mencakup ketiga aspek representasi (multiple 

representasi) yaitu representasi makroskopik, mikroskopik dan simbolik.  

Selain sumber belajar, penggunaan media dan metode 

pembelajaran dikelas masih belum bervariasi sehingga membuat peserta 

didik cenderung merasa bosan yang mengakibatkan minat belajar dari 

peserta didik menjadi rendah. Dari permasalahan tersebut peneliti 
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memberikan solusi dengan mengembangkan bahan ajar berupa LKPD 

berbasis multiple representasi yang memiliki yaitu tujuan dapat membantu 

peserta didik dalam memahami materi dan belajar secara mandiri. 

 

b. Kajian Literatur 

Materi hukum dasar kimia merupakan salah satu materi yang 

berkaitan antara konsep dengan perhitungan kimia yang memiliki cakupan 

materi yang cukup luas. Saat peserta didik mempelajari materi ini, peserta 

didik dihadapkan dengan materi yang bersifat abstrak yaitu hukum 

kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan 

berganda, hukum perbandingan volume dan hipotesis avogadro. Bahan 

ajar yang dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu 

LKPD berbasis multiple representasi  karena LKPD yang dikembangkan 

berisikan materi hukum dasar kimia yang ditambahkan aspek multiple 

representasi pada setiap sub materi dan disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik sehingga peserta didik mudah memahami materi yang 

dipelajari secara mandiri. Berikut ini beberapa penelitian yang 

menunjukkan penggunaan bahan ajar LKPD berbasis multiple 

representasi yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi: 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Nurpratami (2015: 354) pada materi 

laju reaksi menggunakan bahan ajar berbasis multiple representasi 

kimia, bahan ajar berorientasi multiple representasi kimia valid 

dengan interprestasi nilai kelayakan sangat layak dalam rentang 80-

89%. Dari hasil uji kelayakan bahan ajar mendapat respon yang baik 

sebesar 80%, respon yang menyatakan sedang 17,78%, dan 

menyatakan kurang 2,22%. 

2) Penelitian dari Susanto, dkk (2015: 575) tentang pengembangan 

perangkat pembelajaran kimia menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division) berbasis 
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Multiple Representasi pada bahasan reaksi reduksi oksidasi di kelas X 

SMA menghasilkan perangkat pembelajaran kimia yang layak untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan rata-rata peningkatan 

aspek pengetahuan sebesar 79%, respon peserta didik sebesar 93,03%, 

dan aktivitas peserta didik sebesar 81,11%. 

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 untuk 

mengumpulkan informasi mengenai proses pembelajaran kimia di SMA 

Negeri 1 Sungai Raya. Kegiatan survei lapangan juga dilengkapi dengan 

wawancara yaitu wawancara dengan guru kimia SMA Negeri 1 Sungai 

Raya (Lampiran A-1) dan wawancara dengan peserta didik kelas XI IPA 

tahun ajaran 2016/2017 yang telah mempelajari materi hukum dasar kimia 

(Lampiran A-2). Adapun masalah yang diidentifikasi yaitu: 

1) Tingginya angka ketidaktuntasan peserta didik pada materi hukum 

dasar kimia yakni sebesar 58,54 % dikarenakan kurangnya 

pemahaman konsep materi dari peserta didik, peserta didik dijelaskan 

hanya menggunakan level simbolik tanpa menggunakan level 

makroskopik dan mikroskopik serta kurangnya kemampuan 

memecahkan soal perhitungan yang dikaitkan dengan konsep materi 

hukum dasar kimia. 

2) Kurangnya kemampuan menganalisis dan penalaran terhadap materi 

yang diajarkan, sehingga menimbulkan kurangnya minat belajar 

peserta didik terhadap materi kimia khususnya materi hukum dasar 

kimia yang merupakan materi perhitungan. 

3) Peserta didik hanya dijelaskan pada level simbolik yang membuat 

peserta didik cenderung menggunakan cara menghafal untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi. 
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4) Tidak adanya buku pegangan peserta didik seperti modul, LKPD dan 

buku pegangan lain selain buku paket yang tersedia diperpustakaan 

sekolah dalam jumlah terbatas dan dinilai kurang komunikatif bagi 

peserta didik. 

Sehingga dari permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan 

yaitu mengembangkan LKPD berbasis multiple representasi pada materi 

hukum dasar kimia. yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik. 

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: 

a. Penetapan Rancangan Produk 

Rancangan produk peneliti yaitu LKPD berbasis multiple 

representasi pada materi hukum dasar kimia dengan tujuan dapat 

membantu peserta didik dalam memahami konsep hukum dasar kimia 

sekaligus mengembangkan kemandirian peserta didik dalam memahami 

konsep hukum dasar kimia. Pembuatan LKPD berbasis multiple 

representasi memodifikasi format LKPD yang terdapat pada penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriani, dkk,  (2016: 29). Adapun komponen-

komponen penyusunan LKPD berbasis multiple representasi yaitu: 

1) Judul LKPD 

Judul LKPD diletakkan di halaman sampul dari LKPD berbasis 

multiple representasi yang dirancang. Judul pada LKPD ini adalah 

“LKPD Berbasis Multiple Representasi pada Materi Hukum Dasar 

Kimia Kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya”. 
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2) Standar Isi Berupa KI, KD dan Indikator Pembelajaran 

Standar isi berupa KI dan KD disesuaikan dengan silabus pada 

kurikulum 2013 sedangkan Indikator pembelajaran terdapat pada 

Tabel 4.1 disesuaikan dengan materi dan kondisi peserta didik. 

3) Menggambarkan Peta Konsep 

Peta konsep pada LKPD digunakan untuk mempermudah 

peserta didik dalam mempelajari materi. Peta konsep pada LKPD 

dirancang berdasarkan sub materi mulai dari hukum kekekalan massa, 

hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum 

perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1. Peta Konsep LKPD Berbasis Multiple Representasi 
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4) Ringkasan Materi  

Ringkasan materi pada LKPD yang dirancang berisikan 

ringkasan dari hukum-hukum dasar kimia mulai dari hukum kekekalan 

massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, 

hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. Pada setiap 

penjelasan dan contoh soal dari masing-masing sub materi tersebut 

ditambahkan aspek multiple representasi yaitu berupa gambar secara 

makroskopik dan mikroskopik serta aspek simbolik. Ringkasan materi 

tersebut juga dirancang dengan menggunakan langkah 5 M 

(mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan) yang terdapat pada masing-masing sub materi 

dengan tujuan agar pendekatan scientific dapat tercapai. 

5) Latihan Soal 

Latihan soal terdiri dari soal-soal yang terdapat  di bagian akhir 

materi, yang bertujuan agar peserta didik lebih menguasai materi yang 

dipelajari. Latihan soal dibuat sebanyak 10 soal dengan tahapan 

berpikir dari aspek pemahaman (C2) sampai pada aspek penerapan 

(C3). Pada latihan soal juga ditambahkan aspek multiple representasi 

yaitu berupa gambar secara makroskopik dan mikroskopik serta aspek 

simbolik pada latihan soal tersebut. 

b. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Perumusan tujuan pembelajaran di dalam LKPD berbasis multiple 

representasi sesuai dengan hasil analisis kompetensi dasar dalam silabus 

kimia kurikulum 2013. Selain itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

juga dijadikan pedoman penyusunan instrumen tes dan LKPD berbasis 

multiple representasi. Hasil pengembangan indikator dan tujuan 

pembelajaran selengkapnya terdapat dalam Tabel 4.1. 

 

 



47 

 

 

 

Tabel 4.1 Pengembangan Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tahap 

Berpikir 

Membuktikan berlakunya 

massa zat sebelum dan 

sesudah reaksi adalah sama 

(hukum kekekalan 

massa/hukum lavoisier). 

Peserta didik dapat membuktikan 

berlakunya massa zat sebelum 

dan sesudah reaksi adalah sama 

(hukum kekekalan massa/hukum 

lavoisier) berdasarkan 

demonstrasi yang dilakukan oleh 

guru sesuai kunci jawaban 

dengan benar. 

C2 

Membuktikan perbandingan 

massa dari masing-masing zat 

pembentuk suatu senyawa 

adalah tetap (hukum 

perbandingan tetap). 

Peserta didik dapat membuktikan 

berlakunya hukum perbandingan 

tetap berdasarkan diskusi sesuai 

kunci jawaban dengan benar. 

C2 

Membuktikan berlakunya 

hukum perbandingan 

berganda/hukum dalton. 

Peserta didik membuktikan 

berlakunya hukum perbandingan 

berganda/hukum berdasarkan 

diskusi sesuai kunci jawaban 

dengan benar. 

C3 
 

Menentukan volume suatu zat 

dari reaksi kimia berdasarkan 

hukum perbandingan 

volume/hukum gay-lussac. 

Peserta didik dapat menentukan 

volume suatu zat dari reaksi 

kimia berdasarkan hukum 

perbandingan volume/hukum 

gay-lussac melalui diskusi sesuai 

kunci jawaban dengan benar. 

C2 

Menentukan jumlah molekul Peserta didik dapat menentukan C2 

Tabel 4.1 Bersambung 
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suatu senyawa yang terbentuk 

dari reaksi kimia berdasarkan 

Hipotesis Avogadro.  

jumlah molekul suatu senyawa 

yang terbentuk dari reaksi kimia 

berdasarkan Hipotesis Avogadro 

melalui diskusi sesuai kunci 

jawaban dengan benar. 

 

  

c. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan 

kurikulum 2013. Pada tahap ini peneliti merancang sebuah kegiatan 

pembelajaran berdasarkan penggunaan produk yang dikembangkan yaitu 

LKPD berbasis multiple representasi  dengan melakukan diskusi bersama 

guru kimia dan disesuaikan dengan karakter peserta didik. 

3. Pengembangan Draft Produk 

Melalui tahap ini disusun rancangan awal LKPD berbasis multiple 

representasi, instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian dan peneliti 

melakukan validasi terhadap rancangan awal produk oleh pakar yang ahli 

dalam bidangnya.  LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan 

memodifikasi format LKPD yang terdapat pada penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriani, dkk,  (2016: 29) dengan menambahkan aspek multiple 

representasi yaitu berupa gambar secara makroskopik dan mikroskopik serta 

aspek simbolik pada setiap penjelasan, contoh soal, maupun latihan yang 

terdapat di LKPD.  

Instrumen dan perangkat yang dibutuhkan pada penelitian ini seperti 

soal posttest, RPP, angket respon guru dan angket respon peserta didik juga 

disusun pada tahap ini. Setelah rancangan awal LKPD dan instrumen serta 

perangkat selesai, maka selanjutnya dilakukan validasi kepada ahli. Validasi 

ahli atau pakar merupakan proses penilaian terhadap desain awal LKPD 

berbasis multiple representasi. Desain akan divalidasi oleh para validator 

Sambungan Tabel 4.1 



49 

 

 

 

untuk mengetahui kekurangan serta perbaikan yang perlu dilakukan sebelum 

LKPD diuji coba. Berikut merupakan hasil deskripsi hasil validasi dari 

beberapa ahli: 

a. Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi ahli materi diperoleh bahwa LKPD berbasis multiple 

representasi dapat digunakan untuk diuji coba lapangan dengan syarat 

revisi sesuai masukan/saran.  Hasil rekapitulasi validasi ahli materi dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Rekapitulasi Validasi Ahli Materi 

No Deskripsi 

Skor 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1. 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti 4 4 4 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 4 4 4 

Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

4 4 4 

2. 

   

Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

4 4 3 

Tidak mengandung konsep yang salah 4 4 3 

Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

4 4 4 

Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

4 4 4 

Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta 

4 4 3 

3. 

Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

4 4 4 

Tabel 4. 2  Bersambung 
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Kesesuaian penggunaan bahasa 

dengan tingkat perkembangan mental 

peserta didik 

4 4 4 

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah 

3 4 4 

4. 

Terdapat aspek makroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

4 4 4 

Terdapat aspek miroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

4 4 4 

 Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

4 4 4 

5. 

Kegiatan “mengamati” melatih peserta 

didik untuk dapat memperhatikan 

percobaan yang akan dilakukan, agar 

dapat mengisi tabel pengamatan yang 

telah tersedia.   

4 4 4 

Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih peserta didik dalam 

memperoleh hasil-hasil percobaan 

yang telah dilakukan. 

4 4 4 

Kegiatan “menanya” dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil percobaan. 

3 4 4 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

3 4 4 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 4 4 4 

Sambungan Tabel 4.2  

Tabel 4. 2  Bersambung 
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Berdasarkan hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.2, 

validator 1 memberikan skor 4 untuk sebagian besar aspek penilaian, 

namun pada nomor 3 poin ke-3 serta pada nomor 5 poin ke-3 dan ke-4 

memberikan skor 3. Validator 2 memberikan skor 4 untuk seluruh aspek 

penilaian. validator 3 memberikan skor 4 untuk sebagian besar aspek 

penilaian, namun pada nomor 2 poin ke-1, 2 dan 5 serta pada nomor 6 

poin ke-2 memberikan skor 3. Hasil akhir penilaian ahli materi dari ketiga 

validator menunjukkan nilai sebesar 97,36%.  

Adapun saran dan perbaikan dari ahli materi adalah: 

1) Memperbaiki kalimat yang terdapat pada tujuan pembelajaran dan 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang terdapat di RPP seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 4.2 menjadi Gambar 4.3. 

 

 

  

 

 

 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori 

dan percobaan   

6. 

Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

4 4 4 

Soal pada LKPD mudah dipahami 4 4 3 

Petunjuk pada evaluasi mudah 

dipahami, tepat dan jelas. 

4 4 4 

Persentase validasi ahli materi 97,36 % 

Gambar 4.2 Tujuan pembelajaran sebelum revisi  

Sambungan Tabel 4.2  
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2) Menambah informasi tentang jumlah volume yang digunakan pada 

bahan praktikum hukum kekekalan massa seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 4.4 menjadi Gambar 4.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tujuan pembelajaran setelah revisi  

Gambar 4.4 Jumlah volume bahan percobaan sebelum revisi 

Gambar 4.5 Jumlah volume bahan percobaan setelah revisi 
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3) Memperbaiki persamaan reaksi yang terdapat pada contoh soal seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 4.6 menjadi Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Memperbaiki pertanyaan yang terdapat pada bagian diskusi dengan 

menambahkan keterangan berupa tabel seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 4.8 menjadi Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 persamaan reaksi sebelum revisi 

Gambar 4.7 Persamaan reaksi setelah revisi 

Gambar 4.8 Pertanyaan yang terdapat pada diskusi sebelum revisi 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Validasi Ahli Media 

Hasil validasi pada ahli media, diperoleh bahwa LKPD berbasis 

multiple representasi dapat digunakan untuk uji coba lapangan dengan 

syarat revisi sesuai saran/masukan dari ketiga validator. Hasil rekapitulasi 

ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Validasi Ahli Media 

 

No Deskripsi 

Skor 

Validator 

I 

Validator  

II 

Validator  

III 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tampilan sampul LKPD 

menarik 

3 3 4 

Tampilan materi yang 

dibahas sangat menarik 

4 3 4 

Tampilan evaluasi atau 

latihan menarik peserta 

didik 

3 3 3 

Tampilan gambar dalam 

LKPD menarik 

4 4 4 

Hasil pencetakan dan 3 3 4 

Gambar 4.9 Pertanyaan yang terdapat pada diskusi setelah revisi 

Tabel 4.3  Bersambung 
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penjilidan menarik 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

Susunan materi pelajaran 

sistematis 

4 4 3 

Susunan antar bab dan 

paragraf mudah dipahami 

4 3 3 

Bentuk dan ukuran huruf 

mudah dibaca  

4 4 4 

Kesesuaian perbandingan 

huruf antar judul, sub judul 

dan konten materi  

3 4 4 

Ketepatan penggunaan 

huruf kapital sangat baik 

4 4 3 

Bentuk dan huruf yang 

digunakan konsisten pada 

setiap halaman 

4 3 4 

Kerapian jarak dan 

penempatan gambar atau 

animasi baik 

3 4 4 

Persentase validasi ahli media 89,59% 

 

Berdasarkan hasil validasi media yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, 

validator 1 memberikan skor 4 untuk sebagian besar aspek penilaian, 

namun pada nomor 1 poin ke-1, 3, 5 serta pada nomor 2 poin ke-4 dan ke-

7 memberikan skor 3. Validator 2 memberikan skor 4 untuk sebagian 

besar aspek penilaian, namun pada nomor 1 poin ke-1,2, 3, 5 serta pada 

nomor 2 poin ke-2dan ke-6 memberikan skor 3. Validator 3 memberikan 

skor 4 untuk sebagian besar aspek penilaian, namun pada nomor 1 poin 

ke-3 serta pada nomor 2 poin ke-1, 2, dan 5 memberikan skor 3. Hasil 

akhir penilaian ahli media dari ketiga validator menunjukkan nilai sebesar 

Sambungan Tabel 4.3 
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89,59%.  Adapun saran dan perbaikan dari ahli media adalah sebagai 

berikut: 

1) Memperbaiki desain sampul LKPD berbasis multiple representasi 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.10 menjadi Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Desain sampul LKPD sebelum revisi 

Gambar 4.11 Desain sampul LKPD setelah revisi 
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2) Memperbesar ukuran gambar yang terdapat pada tabel makroskopik 

dan mikroskopik seperti yang diperlihatkan pada gambar Gambar 4.12 

menjadi Gambar 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Makroskopik dan mikroskopik sebelum revisi 

Gambar 4.13 Makroskopik dan mikroskopik setelah revisi 
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3) Memperbaiki ukuran kata mutiara pada halaman 10 seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 4.14 menjadi Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Validasi terhadap Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang divalidasi adalah soal posttest serta 

angket respon guru dan peserta didik. Soal posttest divalidasi 

menggunakan pedoman telaah butir soal sedangkan angket respon guru 

dan peserta didik divalidasi menggunakan lembar validasi. Dari hasil 

validasi diperoleh bahwa soal posttest serta angket respon guru dan 

peserta didik dapat digunakan setelah revisi sesuai saran/masukan. 

Adapun saran dan perbaikan dari validator adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.14 Kata mutiara sebelum revisi 

Gambar 4.15 Kata mutiara setelah revisi 
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1) Menambah gambar dan tabel pada soal posttest nomor satu seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 4.16 menjadi Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Soal posttest sebelum revisi 

Gambar 4.17 Soal posttest setelah revisi 
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2) Pada angket respon peserta didik, diminta untuk memperbaiki 

pernyataan petunjuk terhadap pengerjaan soal seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 4.18 menjadi Gambar 4.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Validasi Perangkat Pembelajaran 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat 

harus divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan menggunakan lembar 

validasi RPP, karena RPP yang digunakan harus sesuai dengan materi 

yang diajarkan yaitu hukum dasar kimia agar dapat mendukung 

penggunaan LKPD berbasis multiple representasi ini.  Dari hasil validasi 

diperoleh bahwa RPP dapat digunakan setelah direvisi sesuai 

masukan/saran. Saran dan perbaikan dari validator yaitu alokasi waktu 

disesuaikan dengan setiap kegiatan yang dilakukan pada kegiatan inti. 

 

Gambar 4.18 Pernyataan angket respon peserta didik sebelum revisi 

Gambar 4.19 Pernyataan angket respon peserta didik setelah revisi 
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4. Uji  Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal merupakan tahap yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan 

layak digunakan dalam pembelajaran atau sebaliknya. Uji coba lapangan awal 

dilakukan pada tanggal 28 April 2018 terhadap 9 orang peserta didik dari 

kelas X IPA 3, X IPA 4 dan X IPA 5 SMA Negeri 1 Sungai Raya.  Dari 

masing-masing kelas tersebut dipilih 1 orang peserta didik berkemampuan 

tinggi, 1 orang peserta didik berkemampuan sedang, dan 1 orang peserta didik 

berkemampuan rendah. 

Uji coba lapangan awal dilakukan dengan bentuk penelitian one-shot 

case study untuk mengetahui reliabilitas soal posttest. Selain itu, uji coba 

lapangan awal juga dilakukan dengan memberikan angket respon guru dan 

peserta didik yang menjadi sampel  penelitian setelah selesai melakukan uji 

coba. Pemberian angket ini dilakukan untuk menguji kepraktisan LKPD 

berbasis multiple representasi. Adapun rekapitulasi hasil angket respon guru 

dan peserta didik pada uji coba lapangan awal dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Angket Respon Guru dan Peserta Didik  

Uji Coba Lapangan Awal. 

Responden Jumlah Skor Persentase Skor Kriteria 

Guru 127 93,38% Sangat Praktis 

Peserta Didik 636 88,33% Sangat Praktis 

Rata-Rata 90,85% Sangat Praktis 

 

Proses belajar mengajar pada uji coba ini dilakukan sebanyak 2 kali 

pertemuan dengan mempertimbangkan alokasi waktu dan materi yang 

dipelajari. Pada pertemuan pertama membahas tentang hukum kekekalan 

massa dan hukum perbandingan tetap sedangkan pada pertemuan kedua 
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membahas tentang hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan 

volume dan hiptesis Avogadro.   

Pada pertemuan pertama hasil kegiatan belajar mengajar pada uji coba 

ini memperlihatkan saat kegiatan pendahuluan peserta didik langsung fokus 

dengan apersepsi yang diberikan oleh guru sehingga peserta didik termotivasi 

untuk mempelajari LKPD berbasis multiple representasi ini. Setelah 

memotivasi peserta didik kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan pertama. Tahap berikutnya yaitu kegiatan inti, pada tahap ini 

guru meminta peserta didik untuk membuka LKPD berbasis multiple 

representasi  yang sudah dibagikan 1 hari sebelum pembelajaran berlangsung, 

kemudian  guru meminta peserta didik untuk membentuk 4 kelompok dengan 

jumlah  peserta didik masing-masing kelompok sebanyak 8 orang peserta 

didik.  

Selanjutnya guru menjelaskan secara singkat tentang hukum 

kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap serta melakukan demonstrasi 

yang dibantu oleh peneliti tentang materi hukum kekekalan massa kemudian 

meminta salah satu kelompok untuk mengulang demonstrasi yang dilakukan. 

Selanjutnya peserta didik diarahkan untuk berdiskusi meyimpulkan hasil dari 

demonstrasi dan berdiskusi  tentang hukum perbandingan tetap berdasarkan 

lembar kerja diskusi yang ada di LKPD berbasis multiple representasi. Tahap 

berikutnya guru meminta perwakilan  peserta didik dari masing-masing  

kelompok menyampaikan hasil diskusi sedangkan kelompok lain mengamati 

hasil yang dipresentasikan oleh peserta didik dari masing-masing kelompok. 

Kemudian guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi 

tentang hasil yang dipresentasikan dan memilih salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk menyampaikan jawaban (hasil pengujian) dari 

kelompok mereka. Setelah itu guru meluruskan penjelasan peserta didik. 

Tahap akhir dari pembelajaran yaitu penutup, pada tahap ini salah satu peserta 

didik diminta menarik kesimpulan dengan cara menghubungkan pemahaman 
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peserta didik dengan diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya guru 

menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran dengan doa serta mengucapkan salam. 

Hasil kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kedua yaitu tahap 

pendahuluan guru mengucapkan salam dan doa, mengecek kehadiran  peserta 

didik, guru mengingatkan ulang materi pada pertemuan pertama dan peserta 

didik  merespon dengan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta 

didik untuk aktif dalam pembelajaran. Pada tahap kegiatan inti guru 

mengingatkan peserta didik agar membuka LKPD  berbasis multiple 

representasi, guru menjelaskan secara singkat terkait dengan materi hukum 

perbandingan berganda, perbandingan volume dan hipotesis Avogadro dan 

guru mengarahkan peserta didik untuk berkumpul dengan kelompok pada 

pertemuan pertama. Setelah itu guru meminta peserta didik berdiskusi tentang 

materi hukum perbandingan berganda, perbandingan volume dan hipotesis 

Avogadro berdasarkan lembar diskusi yang ada di LKPD berbasis multiple 

representasi. Kemudian guru meminta perwakilan  peserta didik dari masing-

masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sedangkan kelompok 

lain mengamati hasil yang dipresentasikan oleh perwakilan peserta didik dari 

masing-masing kelompok.  

Selanjutnya guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi tentang hasil yang dipresentasikan dan memilih salah satu peserta 

didik dari salah satu kelompok untuk menyampaikan jawaban (hasil 

pengujian) dari kelompok mereka. Setelah itu guru meluruskan penjelasan 

peserta didik. Pada tahap penutup guru meminta salah satu peserta didik untuk 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan pada pertemuan kedua, selanjutnya 

guru memberikan posttest dan mengingatkan peserta didik untuk bersikap 

jujur dalam mengerjakan tes. Kemudian guru memberikan angket respon 

peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan LKPD berbasis multiple 
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representasi yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan LKPD yang 

dikembangkan. Kemudian guru menginformasikan materi pada pertemuan 

berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa serta mengucapkan salam. 

 

5. Merevisi Hasil Uji Coba 

Revisi yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan analisis 

komentar/saran yang diberikan guru dan pesertadidik terhadap LKPD berbasis 

multiple representasi.  Adapun komentar/saran dari guru dan peserta didik 

pada uji coba lapangan awal dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5  Rekapitulasi Komentar/Saran Berdasarkan Angket Respon 

Uji Coba Lapangan Awal 

No Responden Kesimpulan 

1 Guru a) LKPD layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2 Peserta Didik a) Sebaiknya pada jawaban dari contoh soal 

ditambahkan “diketahui” agar peserta didik lebih 

mudah melihat data-data perhitungan. 

b) Membantu dan memudahkan memahami materi 

hukum dasar kimia karena materi yang terdapat di 

LKPD sangat jelas yang dilengkapi dengan gambar 

mulai dari gambar di kehidupan sehari-hari sampai 

pada tingkat partikel. 

c) LKPD yang dikembangkan sangat menarik 

sehingga memudahkan kami belajar secara mandiri. 
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Berdasarkan komentar/saran peserta didik pada ujicoba lapangan awal, 

maka perubahan/perbaikan yang dilakukan pada LKPD berbasis multiple 

representasi dapat dilihat pada Gambar 4.20 menjadi Gambar 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Jawaban contoh soal sebelum revisi 

Gambar 4.21 Jawaban contoh soal setelah revisi 
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6. Uji Coba Lapangan Utama 

Uji coba lapangan utama bermanfaat untuk melihat sejauh mana 

produk yang dihasilkan yaitu LKPD berbasis multiple representasi dapat 

mencapai sasaran dan tujuan penelitian. Uji coba lapangan utama dilakukan 

sebanyak dua kali pertemuan dengan mempertimbangkan alokasi waktu dan 

materi yang dipelajari. Pada pertemuan pertama membahas tentang hukum 

kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap sedangkan pada pertemuan 

kedua membahas tentang hukum perbandingan berganda, hukum 

perbandingan volume dan hipotesis Avogadro. Kegiatan belajar tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 2- 4 Mei 2018 kepada seluruh peserta didik kelas X 

IPA  1 dan kelas X IPA 2 yang berjumlah 64 orang peserta didik. 

Uji lapangan utama dilakukan dengan bentuk penelitian one shot-case 

study untuk mengetahui keefektifan LKPD berbasis multiple representasi. 

Selain itu, peserta didik diberikan angket respon peserta didik untuk 

mengetahui kepraktisan dari LKPD berbasis multiple representasi yang 

dikembangkan. Adapun keefektifan LKPD berbasis multiple representasi 

menggunakan lembar soal posttest pada uji coba lapangan utama yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Posttest Peserta Didik  

Kelas Jumlah Nilai Rata-Rata nilai Persentase 

Ketuntasan 

X IPA 1 2353 71,81 78,12% 

X IPA 2 2499 78,09 81,25% 

Rata-Rata 79,685% 

 

Adapun hasil angket respon guru (Lampiran C-6) dan peserta didik 

(Lampiran C-5) pada uji coba lapangan utama dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Angket Guru dan Peserta Didik                 

Uji Coba Lapangan Utama. 

Responden Jumlah Skor Persentase Skor Kriteria 

Guru 133 97,79% Sangat Praktis 

Peserta Didik 4557 88,95% Sangat Praktis 

Rata-Rata 93,37% Sangat Praktis 

 

Hasil kegiatan belajar mengajar pada pertemuan pertama yaitu tahap 

pendahuluan guru mengucapkan salam dan memandu peserta didik untuk 

berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, pada tahap ini ada beberapa beberapa 

yang menjawab apersepsi yang berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan sehingga peserta didik termotivasi mengikuti pelajaran. Pada 

kegiatan inti guru guru meminta peserta didik untuk membuka LKPD berbasis 

multiple representasi  yang sudah dibagikan 1 hari sebelum pembelajaran 

berlangsung, kemudian mengarahan peserta didik untuk membentuk 4 

kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 8 peserta didik.  

Selanjutnya guru menjelaskan materi secara singkat tentang  hukum 

kekekalan  massa dan hukum perbandingan tetap pada tahap ini guru  yang 

dibantu oleh peneliti juga melakukan demostrasi sederhana tentang hukum 

kekekalan massa. Setelah itu guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mengulang kembali demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian guru 

mengarahkan peserta didik agar berdiskusi mengenai demontrasi yang telah 

dilakukan dan berdiskusi mengenai hukum perbandingan tetap berdasarkan 

lembar diskusi yang ada di LKPD, setelah itu guru meminta perwakilan 

peserta didik dari masing-masing kelompok  untuk mempresentasikan hasil 

diskusi sedangkan kelompok lain mengamati hasil yang dipresentasikan oleh 

perwakilan peserta didik dari masing-masing kelompok. Selanjutnya guru 
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meminta kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang hasil 

yang dipresentasikan dan memilih salah satu peserta didik dari salah satu 

kelompok untuk menyampaikan jawaban (hasil pengujian) dari kelompok 

mereka. Setelah itu guru meluruskan penjelasan peserta didik. Tahap akhir 

dari pembelajaran yaitu penutup, pada tahap ini salah satu peserta didik 

diminta menarik kesimpulan dengan cara menghubungkan pemahaman 

peserta didik dengan diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya guru 

menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran dengan doa serta mengucapkan salam. 

Hasil kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kedua yaitu tahap 

pendahuluan guru mengucapkan salam dan doa, mengecek kehadiran  peserta 

didik dan guru mengingatkan ulang materi pada pertemuan pertama dan 

respon peserta didik  menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Selanjutnya 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk 

aktif dalam pembelajaran. Pada tahap kegiatan inti guru mengingatkan peserta 

didik agar membuka LKPD  berbasis multiple representasi, guru menjelaskan 

secara singkat terkait dengan materi hukum perbandingan berganda, 

perbandingan volume dan hipotesis Avogadrodan guru mengarahkan peserta 

didik untuk berkumpul dengan kelompok pada pertemuan pertama.  

Selanjutnya guru meminta peserta didik berdiskusi tentang materi 

hukum perbandingan berganda, perbandingan volume dan hipotesis Avogadro 

berdasarkan lembar diskusi yang ada di LKPD berbasis multiple representasi. 

Kemudian guru meminta perwakilan  peserta didik dari masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sedangkan kelompok lain 

mengamati hasil yang dipresentasikan oleh perwakilan peserta didik dari 

masing-masing kelompok. Selanjutnya guru meminta kepada masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi tentang hasil yang dipresentasikan dan memilih 

salah satu peserta didik dari salah satu kelompok untuk menyampaikan 

jawaban (hasil pengujian) dari kelompok mereka. Setelah itu guru meluruskan 
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penjelasan peserta didik. Pada tahap penutup guru meminta salah satu peserta 

didik untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

kedua, selanjutnya guru memberikan posttest dan mengingatkan peserta didik 

untuk bersikap jujur dalam mengerjakan tes. Kemudian guru memberikan 

angket respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan LKPD 

berbasis multiple representasi yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan 

LKPD yang dikembangkan. Kemudian guru menginformasikan materi pada 

pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan doa serta 

mengucapkan salam. 

 

7. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba lapangan 

Pada tahap ini, peserta didik diminta memberikan komentar/saran 

terhadap LKPD berbasis multiple representasi. Rekapitulasi respon peserta 

didik pada uji coba lapangan utama dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8  Rekapitulasi Hasil Komentar/Saran Guru dan Peserta Didik 

Uji Coba Lapangan Utama. 

Responden Kesimpulan 

Guru a) Menurut saya LKPD yang telah dirancang sangat 

bagus dan sangat menarik peserta didik untuk 

membacanya. Sehingga LKPD ini dapat digunakan 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

Peserta didik a) LKPD yang dibuat sangat bagus dan membuat saya 

mengerti tentang materi hukum dasar kimia. 

b) LKPD ini sangat bermanfaat sekali apabila 

digunakan saat proses belajar mengajar karena 

membuat kami mudah memahi dengan materi yang 

dipelajari. 

c) Materi yang terdapat di LKPD sangatlah jelas yang 

Tabel 4.8  Bersambung 
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dilengkapi dengan banyak gambar yang 

dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Tampilan dari LKPD sangatlah menarik dan 

membuat peserta didik tertarik untuk membacanya. 

 

Secara keseluruhan respon peserta didik pada uji coba lapangan 

utama menunjukkan komentar-komentar positif tentang LKPD berbasis 

multiple representasi. Oleh karena itu, LKPD yang dikembangkan tidak lagi 

direvisi dan dianggap sebagai produk akhir yang layak digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

 

B. Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan pada LKPD berbasis multiple representasi dilakukan 

untuk menguji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari produk yang 

dikembangkan. Ketiga aspek tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan 

LKPD berbasis multiple representasi layak digunakan atau sebaliknya.  

a) Analisis Kevalidan 

Kevalidan LKPD berbasis multiple representasi diketahui berdasarkan 

penilaian validator yang terdiri dari 3 validator ahli materi, dan 3 validator 

ahli media yang dilaksanakan pada tanggal 19-27 April 2018. Menurut 

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

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

maka penilaian kevalidan LKPD pada penelitian ini memenuhi syarat didaktik 

dan kosntruksi  melalui validasi ahli materi, syarat teknis melalui validasi ahli 

media. Syarat didaktik ditinjau dari kesesuaian tujuan pembelajaran, 

kompetensi dasar, kebenaran konsep, dan kelengkapan komponen. Syarat 

konstruksi yakni penggunaan bahasa, sususan kalimat, kesantunan bahasa 

serta makna kalimat. Syarat teknis yakni berkaitan dengan kejelasan tulisan 

Sambungan Tabel 4.8 



71 

 

 

 

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

Data hasil validasi diolah menggunakan rumus skala likert, adapun hasil 

analisis penilaian para ahli secara rinci adalah sebagai berikut: 

a) Validasi Ahli Materi 

Ahli materi menyatakan bahwa LKPD berbasis multiple 

representasi layak digunakan setelah dilakukan revisi sesuai 

saran/perbaikan dari ketiga validator. Hasil rekapitulasi validasi ahli 

materi pada setiap aspek dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Persentase Hasil Validasi Ahli Materi  

Pada Masing-Masing Aspek 

Berdasarkan Gambar 4.22 aspek penyajian dari rata-rata penilaian 

ketiga validator ahli materi terhadap LKPD berbasis multiple representasi 

diperoleh aspek ketepatan cakupan sebesar 100%, aspek kualitas isi 

sebesar 95,02%, aspek bahasa sebesar 97,23%, aspek multiple 

representasi sebesar 100%, aspek pendekatan scientific sebesar 96,68% 

dan aspek evaluasi sebesar 97,23%. Sehingga secara keseluruhan masing-

masing aspek penilaian ahli materi LKPD berbasis multiple representasi 

termasuk ke dalam kategori sangat valid. Hal ini berarti LKPD berbasis 

100% 

95,02% 

97,23% 

100% 

96,68% 
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Ketepatan

Cakupan

Kualitas Isi Bahasa Multiple
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multiple representasi dari segi materi telah sesuai dengan masing-masing 

aspek penilaian terhadap LKPD berbasis multiple representasi.  

Kelayakan aspek ketepatan cakupan pada LKPD menunjukkan 

bahwa materi yang terdapat di dalam LKPD sesuai dengan kompetensi 

inti, kompetensi dasar dan perkembangan kognitif peserta didik. 

Kelayakan aspek kualitas isi pada LKPD menunjukkan bahwa materi telah 

sesuai dari sudut pandang ilmu kimia, materi tidak mengandung konsep 

yang salah, memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, 

mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran dan contoh yang 

diberikan sesuai dengan fakta. Kelayakan aspek bahasa menunjukkan 

bahwa bahasa yang digunakan di dalam LKPD berbasis multiple 

representasi mudah dimengerti, sesuai dengan tingkat perkembangan 

mental dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah bagi peserta didik. 

Kelayakan aspek multiple representasi menunjukkan bahwa materi LKPD 

berbasis multiple representasi terdapat aspek makroskopik, mikroskopik 

dan simbolik. Kelayakan aspek pendekatan scientific menunjukkan bahwa 

materi LKPD berbasis multiple representasi terdapat kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan serta kelayakan aspek evaluasi pada LKPD 

menunjukkan bahwa soal yang dibuat telah sesuai dengan indikator 

pembelajaran, mudah dipahami, tepat dan jelas. 

Meskipun LKPD berbasis multiple representasi layak digunakan 

dari segi ahli materi tetapi LKPD berbasis multiple representasi masih 

belum dikatakan sempurna karena masih terdapat beberapa aspek yang 

tidak mencapai persentase 100%, hanya aspek ketepatan cakupan dan 

aspek multiple representasi mendapatkan nilai persentase 100% yang 

artinya ketiga validator memberikan nilai 4 (sangat setuju) pada masing-

masing deskripsi dari aspek tersebut, tetapi secara keseluruhan hasil akhir 

analisis penilaian ahli materi menunjukkan nilai sebesar 97,36% 
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(Lampiran C-1). Hal ini berarti LKPD berbasis multiple representasi telah 

memenuhi kriteria kevalidan menurut Centaury (2015: 84),  dengan 

kriteria sangat valid. 

b) Validasi Ahli Media 

Ahli media menyatakan bahwa LKPD berbasis multiple 

representasi layak digunakan setelah dilakukan revisi sesuai saran dan 

perbaikan dari ketiga validator. Hasil rekapitulasi validasi ahli media pada 

setiap aspek dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

Gambar  4.23. Persentase Hasil Validasi Ahli Media  

Pada Masing-Masing Aspek 

Berdasarkan Gambar 4.23 aspek penyajian dari rata-rata penilaian 

ketiga validator ahli media terhadap LKPD berbasis multiple representasi 

diperoleh aspek tampilan sebesar 87,67% dan aspek kriteria fisik sebesar 

91,69%. Sehingga secara keseluruhan masing-masing aspek penilaian ahli 

media LKPD berbasis multiple representasi termasuk ke dalam kategori 

sangat valid. Hal ini berarti LKPD berbasis multiple representasi yang 

dibuat memiliki penampilan yang menarik.  

Kelayakan aspek tampilan pada LKPD berbasis multiple 

representasi menunjukkan bahwa LKPD berbasis multiple representasi 

87,67% 

91,69% 

Tampilan Kriteria Fisik
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memiliki tampilan sampul, tampilan materi, tampilan evaluasi, tampilan 

gambar di dalam LKPD, dan hasil pencetakan serta penjilidan menarik. 

Kelayakan kriteria fisik menunjukkan bahwa LKPD berbasis multiple 

representasi memiliki susunan materi dan susunan antar bab yang 

sistematis, ukuran dan bentuk huruf mudah dibaca, perbandingan huruf 

antar judul, sub judul dan konten materi telah sesuai serta kerapian jarak 

dan penempatan gambar atau animasi sangat baik. 

Berdasarkan Gambar 4.23 menunjukkan bahwa LKPD berbasis 

multiple representasi masih memiliki kekurangan dan belum dikatakan 

sempurna dari segi media karena kedua aspek penilaian terhadap LKPD 

berbasis multiple representasi tidak dapat mencapai persentase sebesar 

100%. Meskipun terdapat kelemahan pada penilaian validasi media LKPD 

berbasis multiple representasi tetapi berdasarkan hasil akhir penilaian ahli 

media menunjukkan bahwa LKPD berbasis multiple representasi sesuai 

dengan kriteria kevalidan menurut Centaury (2015: 84), dengan hasil akhir 

penilaian validasi ahli media sebesar 89,59% (Lampiran C-3), maka nilai 

tersebut berada pada kriteria sangat valid. 

LKPD berbasis Multiple Representasi memenuhi analisis 

kevalidan jika diperoleh nilai validitas sebesar ≥ 61 % (Centaury, 2015: 

84). LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan telah 

memenuhi syarat didaktik, kunstruksi dan teknis seperti yang disyaratkan 

oleh Widodo dan Jasmadi (2008: 57). Secara umum LKPD berbasis 

multiple representasi yang dikembangkan telah memenuhi aspek 

kevalidan dengan rata-rata kevalidan sebesar 93,47 % yang tergolong 

dalam kategori sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD berbasis 

multiple representasi sudah memenuhi syarat bahan ajar yang baik dan 

layak untuk digunakan.  
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b) Analisis Kepraktisan 

Aspek kepraktisan dapat diketahui dari analisis angket respon guru 

dan angket respon peserta didik terhadap penggunaan LKPD berbasis multiple 

representasi. Pernyataan-pernyataan pada angket respon guru dan peserta 

didik meliputi tanggapan terhadap ketepatan cakupan, kualitas isi, bahasa, 

multiple representasi, pendekatan scientific, evaluasi, tampilan dan kriteria 

fisik pada LKPD berbasis multiple representasi. Angket resepon guru dan 

angket respon peserta didik diberikan sebanyak dua kali yaitu setelah 

melakukan uji coba lapangan awal tanggal 28 April 2018 dan setelah 

melakukan uji coba lapangan utama pada tanggal 1-4 Mei 2018. 

Hasil angket respon guru pada uji coba lapangan awal (Lampiran C- 6) 

diperoleh skor 4 pada sebagian besar pernyataan, namun pada nomor 2 yaitu 

aspek  kualitas isi deskripsi ke-1 yaitu “Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia” deskripsi ke- 2 yaitu “Tidak mengandung konsep 

yang salah” , deskripsi ke-5 yaitu “Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta”, nomor 6 yaitu aspek evaluasi deskripsi ke-2 yaitu “Soal pada LKPD 

mudah dipahami”,  nomor 7 yaitu aspek tampilan deskripsi ke-3 yaitu 

“Tampilan tugas dan latihan menarik peserta didik”, deskripsi ke-5 yaitu 

“Hasil pencetakan dan penjilidan baik”, nomor 8 yaitu aspek kriteria fisik 

deskripsi ke-1 yaitu “Sususan materi pelajaran sistematis”, deskripsi ke-2 

yaitu “Susunan antar pokok bahasan dan paragraf mudah dipahami”, dan 

deskripsi ke-5 yaitu “Ketepatan penggunaan huruf kapital sangat baik” 

diperoleh skor 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan LKPD 

berbasis multiple representasi sesuai dengan analisis kepraktisan  menurut 

(Centaury, 2015: 84)  karena mendapatkan nilai persentase kepraktisan 

sebesar 93,38% dengan kriteria sangat praktis. Hasil angket resepon guru pada 

uji coba langan utama (Lampiran C-9) diperoleh skor 4 pada sebagian besar 

pernyataan, namun pada nomor 2 yaitu aspek kualitas fisik deskripsi ke-1 

yaitu “Materi hukum dasar kimia sesuai dari sudut pandang ilmu kimia”, 
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deskripsi ke-2 yaitu “Tidak mengandung konsep yang salah” dan deskripsi ke-

4 yaitu “Mengajak peserta didik aktif dalam pembelajaran” diperoleh skor 3. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis Multiple 

Representasi sesuai dengan analisis kepraktisan  menurut (Centaury, 2015: 

84)  karena mendapatkan nilai persentase kepraktisan sebesar 97,79% dengan 

kriteria sangat praktis. 

Berdasarkan hasil angket respon peserta didik, secara umum peserta 

didik merasa tertarik dengan LKPD berbasis multiple representasi. Namun 

pada uji coba lapangan awal, terdapat saran dari salah satu peserta didik yaitu 

penambahan diketahui pada setiap jawaban dari contoh soal yang terdapat di 

dalam LKPD. Adapun hasil angket respon peserta didik setelah dilakukan dua 

kali uji coba yaitu uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama            

(Lampiran C-7 dan C-10), menunjukkan respon peserta didik terhadap LKPD 

berbasis multiple representasi dengan persentase  sebesar  88, 33% dari 9 

responden pada uji coba lapangan awal dan persentase sebesar 88,95% dari 64 

responden pada uji coba lapangan utama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan LKPD berbasis Multiple Representasi sesuai dengan analisis 

kepraktisan  menurut (Centaury, 2015: 84) dengan kriteria sangat praktis. 

Adapun rekapitulasi hasil analisis angket respon guru dan peserta didik dapat 

dilihat pada Tabel. 4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Angket Respon Uji Coba Lapangan Awal dan Uji Coba 

Lapangan Utama 

 Nilai Respon 

Guru Peserta Didik 

 

Uji coba lapangan awal 

 

93,38% 

 

88,33% 

Uji coba lapangan utama  97,79% 88,95% 

Rata-Rata 95,58% 88,64% 
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Tabel 4.9 menunjukkan nilai respon guru dan peserta didik terhadap 

penggunaan LKPD berbasis multiple representasi mendapat nilai > 61%. 

LKPD berbasis multiple representasi memenuhi analisis kepraktisan jika 

diperoleh nilai angket respon sebesar ≥ 61 % (Centaury, 2015: 84). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis multiple representasi 

yang dikembangkan telah memenuhi aspek kepraktisan dengan nilai rata-rata 

kepraktisan sebesar 95,58 % untuk angket respon guru dan  88,64 % untuk 

angket respon peserta didik dengan kriteria sangat praktis. 

c) Analisis Keefektifan 

Uji keefektifan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran LKPD 

berbasis multiple representasi dalam membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang telah diajarkan. Akan tetapi, sebelum dilakukan uji 

keefektifan terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas terhadap soal posttest 

yang akan dugunakan pada uji coba lapangan utama. Uji reliabilitas soal 

posttest dilakukan dengan cara memberikan posttest pada uji coba lapangan 

awal yang dilakukan pada taggal 28 April 2018 di SMA Negeri 1 Sungai 

Raya kepada 9 orang peserta didik yang berasal dari kelas X IPA 3, X IPA 4 

dan X IPA 5. Dari hasil perhitungan reliabilitas soal posttest (Lampiran-C 8), 

diperoleh reliabilitas soal posttest sebesar 0,959. Karena 𝑟𝑖𝑖= 0,959 yang 

terletak pada rentang 0,800-1,000. Berdasarkan kriteria koefisien reliabilitas 

menurut (Arikunto, 2014: 319) maka reliabilitas soal posttest tergolong sangat 

tinggi.  

Keefektifan dapat diketahui dari hasil belajar setelah pembelajaran 

pada uji coba lapangan utama (Lampiran C-11). Selain mampu memberikan 

pemahaman atau membantu peserta didik dalam memahami konsep yang 

diajarkan, LKPD berbasis multiple representasi diharapkan efektif dalam 

memberikan dampak terhadap perubahan hasil belajar setelah penggunaannya. 

Analisis keefektifan dilakukan dengan menganalisis nilai sesudah 
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pembelajaran menggunakan LKPD berbasis multiple representasi pada 

peserta didik yang menjadi sampel uji coba lapangan utama. Rekapitulasi 

hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Rekapitulasi Hasil Posttest Peserta Didik 

 

Kelas 

 

Nilai Rata-

Rata 

 

Jumlah 

peserta didik 

tuntas 

Persentase 

ketuntasan 

peserta didik 

X IPA 1 71,81 25 78,12% 

X IPA 2 78, 093 26 81,25% 

Rata-Rata 79,68% 

 

Tabel 4.10  menunjukkan persentase ketuntasan dari 32 orang peserta 

didik dari kelas X IPA 1 dan X IPA 2 yaitu sebesar 78,12% dan 81,25%. 

Persentase ketuntasan kelas X IPA 2 lebih tinggi dari kelas X IPA 1 dengan 

perbedaan persentase sebesar 3,13%. Hal ini dimungkinkan karena peserta 

didik kelas X IPA 2 lebih aktif dan lebih serius dalam mempelajari materi 

dengan menggunakan LKPD berbasis multiple representasi dibandingkan 

kelas X IPA 1. Namun demikian kedua kelas tersebut memiliki ketuntasan 

secara klasikal > 75%. 

LKPD berbasis multipel representasi yang dikembangkan dikatakan 

efektif jika setelah mempelajari LKPD, peserta didik tuntas secara klasikal 

atau lebih besar sama dengan 75% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas 

tersebut (Rahmadi, 2015 : 142). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 

LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan telah memenuhi 

aspek keefektifan dengan nilai rata-rata sebesar 79,68%.  

Hasil akhir pengembangan LKPD berbasis multiple representasi yang 

telah melewati uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan secara keseluruhan 
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dapat dikatakan telah layak digunakan dalam pembelajaran. Untuk persentase 

kevalidan diperoleh sebesar 93,47%, sedangkan kepraktisan berdasarkan 

angket respon guru dan peserta didik masing-masing sebesar 95,58 % dan  

88,64 % serta keefektifan sebesar 79,68%. Dengan demikian LKPD berbasis 

multiple representasi yang dikembangkan ini layak digunakan sebagai sumber 

belajar tambahan bagi peserta didik kelas X IPA dan guru yang mengajar 

mata pelajaran kimia SMA/sederajat, khususnya di SMA Negeri 1 Sungai 

Raya.  

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sutamiati, dkk (2015). Dalam penelitian 

Sutamiati, dkk (2015) diperoleh nilai rata-rata kevalidan sebesar 87,65%, 

kepraktisan sebesar 95,55% untuk respon guru dan 86,01% untuk respon 

peserta didik serta keefektifan sebesar 83%. Perbedaan nilai kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

dimungkinkan karena pada penelitian Sutamiati, dkk (2015) mengembangkan 

LKS berbasis multiple representasi dengan materi Larutan Asam Basa 

menggunakan model pembelajaran SimaYang Tipe II yaitu model 

pembelajaran sains berbasis multiple representasi yang dikembangkan dengan 

menambahkan pendekatan saintifik. Berbeda dengan penelitian ini, 

mengembangkan LKPD pendekatan saintifik dengan menambahkan aspek 

multiple representasi berbasis pada materi Hukum Dasar Kimia, berupa 

gambar secara makroskopik, mikroskopik serta aspek simbolik pada setiap 

sub materi. Sehingga dengan perbedaan karakteristik Lembar Kerja dan 

materi yang digunakan,maka penelitian Sutamiati, dkk (2015) dan penelitian 

ini memiliki nilai kevalidan, kepraktisan dan keefektifan yang berbeda. 

Namun demikian, penelitian tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan 

layak digunakan dalam pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

LKPD berbasis multiple representasi yang dikembangkan pada penelitian 

ini telah layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran materi hukum 

dasar kimia karena telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan sebagai berikut: 

1. Kevalidan aspek materi dan media menunjukkan nilai validitas masing-

masing sebesar 97,36% dan 89,59% dengan kriteria sangat tinggi. 

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

utama berturut-turut adalah 93,38% dan 97,79%. Sedangkan nilai respon 

peserta didik untuk uji coba lapangan awal dan utama berturut-turut adalah 

88,33% dan 88,95% dengan kriteria sangat tinggi. 

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

LKPD berbasis multiple representasi menunjukkan 79,68% peserta didik 

telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan 

yang dapat dijadikan sebagai saran, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pada pengembangan LKPD berbasis multiple representasi ini 

dilakukan penelitian lanjutan pada tahap penyebaran. 

2. Pengembangan LKPD berbasis multiple representasi tidak hanya 

dikembangkan pada materi hukum dasar kimia, namun dapat dikembangakan 

untuk materi kimia lainnya. 
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Hasil Wawancara dengan Guru Kimia 

 

Narasumber    : Bapak Usep, S.Pd (Mengajar Bidang Studi Kimia di kelas X 

IPA dan XI IPA) 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Sungai Raya 

Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2017 

Tempat Wawancara : Ruang Wakil Kepala Sekolah 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah 

ini ?  

Sekolah ini sudah menggunakan 

kurikulum 2013, meskipun sempat 

beralih ke KTSP karena kesiapan 

yang belum matang, tetapi sekarang 

dari kelas X sampai kelas XII sudah 

menerapkan kurikulum 2013. 

2. Apakah bapak terdapat kendala ketika 

proses pembelajaran kimia berlangung ?  

Kendala tentu ada, kesulitan yang 

dialami salah satunya siswa yang 

masih kesulitan dalam penguasaan 

konsep dan penguasaan rumus yang 

digunakan sehingga siswa tidak dapat 

menjawab dengan benar ketika 

diaplikasikan dalam bentuk 

perhitungan kimia, yang 

mengakibatkan siswa kurang 

berminat dalam belajar, dan juga 

sesuai dengan kurikulum 2013 

pembelajaran dipusatkan pada siswa 

dan guru sebagai fasilitator, 

mengakibatkan siswa harus belajar 

mandiri sedangkan disekolah kami 

tidak menggunakan LKS lagi 

melainkan buku paket sesuai standar 

kurikulum 2013, sehingga ketika saya 

mengajar masih banyak siswa yang 

tidak paham dengan materi yang 

dipelajari sehingga saya harus 

membimbing dan mejelaskan kepada 

Lampiran A-1 
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siswa kembali. 

 

3.  Pada saat pembelajaran media apa yang 

biasa bapak gunakan dalam menyampaikan 

materi ? 

Biasanya saya menggunakan buku 

paket yang disediakan dari sekolah 

dan juga buku pribadi saya, 

kadangkala saya juga mengajar 

dengan menggunakan powerpoint. 

4. Menurut bapak, apakah buku yang 

disediakan disekolah sudah memadai bagi 

siswa untuk belajar secara mandiri ? 

Menurut saya dari segi kuantitas 

sudah cukup memadai bagi siswa 

untuk belajar karena stok buku di 

perpustakaan banyak sehingga siswa 

bisa meminjamnya, sedangkan dari 

isi buku tersebut, kebetulan saya juga 

menggunakannya, buku tersebut 

menurut saya cukup sulit digunakan 

siswa karena buku tersebut terbilang 

kurang komunikatif bisa dikatakan 

kata-katanya terlalu sulit dipahami, 

bukunya lebih konseptual dan lebih 

cocok digunakan untuk setingkat 

mahasiswa. 

5. Berapakah nilai KKM yang ditetapkan 

disekolah ini untuk mata pelajaran kimia ? 

Nilai KKM mata pelajaran kimia 

disekolah ini yaitu 75. 

6. Pada materi apa siswa kelas X IPA tahun 

ajaran 2016/2017 tidak memenuhi nilai 

KKM yang ditetapkan disekolah ?  

Ada dua materi yang tidak memenuhi 

nilai KKM yaitu hukum dasar kimia, 

dan stoikiometri tetapi lebih cendrung 

ke hukum dasar kimia karena 

mungkin permasalahannya karena 

siswa merasa kesulitan 

menghubungkan teori atau konsep 

yang dikemukakan dengan  aplikasi 

perhitungan kimia yang digunakan. 

7. Bagaimana dengan Aktivitas belajar siswa 

kelas X pada materi hukum dasar kimia ? 

Kurang semangat belajar dari siswa, 

yang aktif dikelas kurang lebih 40%, 

yang lain sibuk sendiri, karena 

materinya bisa dikatakan konseptual 

dan abstrak sehingga minat 



88 

 

 

 

belajarnya menjadi kurang. 

8. Apakah bapak pernah menghubungkan 

materi hukum dasar kimia dengan kehidupan 

sehari-hari ? 

Biasanya saya menghubungkan, 

tetapi karena materi tersebut banyak 

mengandung konsep-konsep yang 

abstrak jadi saya jarang 

melakukannya. 

9. Bagaimana cara bapak menyampaikan 

materi tersebut ? 

Kadang saya menggunakan power 

point sebagai media, namun lebih 

sering saya gunakan yaitu metode 

ceramah dengan menggunakan buku 

paket sebagai media karena 

disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan. 

10. Bagaimana dengan tingkat pemahaman 

peserta didik tentang materi yang bapak 

sampaikan ? 

Seperti yang saya katakan tadi, 

tergantung dengan materinya kalau 

seperti hukum dasar kimia memang 

kurang memuaskan karena siswa 

tidak bisa mencapai nilai KKM yaitu 

75 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK KELAS XI IPA 

SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

Hari/Tanggal  : Jum’at / 20 Oktober 2017 

Narasumber  : Siswa A & B berkemampuan tinggi 

     Siswa C & D berkemampuan sedang 

     Siswa E & F berkemampuan rendah 

No. Pertanyaan  Jawaban 

1. Apakah kamu menyukai 

pelajaran kimia ?  

A : 

 

B : 

 

C : 

D : 

 

E : 

F : 

Suka pak tapi tergantung dengan 

materinya. 

Suka sih pak tapi tergantung juga 

dengan materinya. 

Suka-suka gitu sih pak 

Tergantung sih pak, kalau susah tak 

suka, kalau mudah suka. 

Sedikit suka pak. 

Susah pak, tak suka saya. 

2. Menurut kamu, apakah ada 

materi kelas X yang sulit ? 

A : 

 

 

B : 

 

 

 

C :  

 

D : 

 

E : 

 

F : 

 

Menurut saya materi yang sulit dikelas 

X yaitu Hukum dasar Kimia dan 

Konsep Mol. 

Hukum Dasar Kimia karena banyak 

konsepnya dan abstrak sehingga susah 

untuk mengerjakan soal yang 

berhubungan dengan materi tersebut. 

Hukum dasar kimia karena terlalu 

banyak teori dan rumus yang digunakan. 

Saya kurangnya di materi hitung-

hitungan pak, dan yang berbau konsep. 

Menurut saya Konsep Mol dan Hukum 

dasar kimia 

Semua materi kimia sulit bagi saya pak, 

tapi ada juga yang mudah. 

3. Kenapa kamu menganggap 

bahwa materi hukum dasar 

kimia itu sulit ? 

A : 

 

 

 

Karena banyak teori-teori dan konsep-

konsep yang abstrak dan sulit untuk 

dihubungkan dalam kehidupan sehari-

hari dan juga rumus-rumusnya berkaitan 

Lampiran A-2 
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B : 

 

 

C : 

 

 

D : 

 

 

 

E : 

 

F : 

antara yang satu dengan yang lainnya. 

Karena terlalu banyak konsep yang 

sifatnya abstrak, dan rumit untuk rumus-

rumusnya. 

Karena terlalu banyak hukum-hukum 

yang harus dipelajari serta dihapal dan 

banyak juga perhitungannya. 

Terlalu banyak hukum-hukum yang 

harus dihafal dan banyak juga rumusnya 

sehingga saya juga kadang-kadang 

sering terbalik-balik. 

Sulit dipahami dan membuat saya 

bingung. 

Banyak hafalannya pak, dan itu 

membuat saya bosan. 

4. Apakah kelemahan kamu 

terhadap materi hukum dasar 

kimia ?, sub materi apa yang 

membuat kamu sulit dari 

hukum dasar kimia dan  

bagaimana cara kamu 

mempelajarinya ? 

A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : 

 

 

 

 

 

C :  

 

 

 

 

D : 

 

Kelamahannya pada saat saya 

menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari. Misalnya pada 

hukum dasar kimia, terkadang saya 

sering terbalik-balik dalam 

mengartikannya. Kalau saya, saya baca 

jak pak, sub materi yang saya anggap 

sulit yaitu hukum perbandingan 

berganda pak. 

Kalau saya, saya sering lupa senyawa-

senyawa yang berkaitan dengan hukum 

dasar kimia, sub materi yang sulit 

menurut saya hukum perbandingan tetap 

saya kadang-kadang baca , tapi kadang-

kadang tidak. 

Saya kurang paham, dibagian hitung-

hitungan serta konsep dan rumusnya 

rumit-rumit dan sulit untuk 

menggambarkannya di otak, saya baca 

saja pak, semue sub materinye sulit pak. 

Saya semuanya pak, sulit untuk 

membayangkannya dalam kehidupan 
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E : 

 

 

 

 

 

F : 

 

sehari-hari, rumusnya terlalu sulit saya 

pahami, palingan saya belajar contoh-

contohnya saja, kadang-kadang saya 

hapalin, semue sub materinya sulit pak. 

Membayangkan dengan aplikasi dalam 

kehidupan sehari-hari dan 

perhitungannya yang banyak sehingga 

saya kurang paham pak, kalau saya 

biasanya saya hapalin saja, semue sub 

materi sulit pak 

Diperhitungan dan teori-teori karena 

banyak konsep dan perhitungan kimia 

yang harus diingat jadi kadang-kadang 

saya belajar, kadang-kadang saya gak 

belajar, semua semub materi saya tak 

tau pak, susah. 

5. Bagaimana cara guru 

menyampaikan materi 

tersebut ? 

A :  

 

 

 

 

 

B : 

 

C : 

 

 

D : 

 

 

E : 

 

F : 

Biasanya guru hanya menyampaikan 

materi didepan kelas tanpa 

menggunakan media dan buku, 

mungkin guru sudah hapal terhadap 

materi yang disampaikan, terkadang 

menggunakan power point. 

Tidak menggunakan media dan buku 

hanya menjelaskan di depan kelas saja. 

Guru mengajar tidak menggunakan 

buku, hanya menjelaskan di papan tulis 

saja, dan sesekali bertanya kepada kami. 

Kadang-kadang guru menggunakan 

power point tetapi lebih banyak sih pak 

menjelaskan saja. 

 Hanya menjelaskan saja pak, tanpa 

menggunakan buku sebagai media. 

Hanya menjelaskan jak pak, buat bosan. 

6. Apakah kamu mempunyai 

buku pegangan seperti LKS 

atau buku paket ? 

A : 

 

 

 

Ada pak, saya pinjam buku 

diperpustakaan karena yang dipakai 

guru hanya buku kurikulum 2013 yang 

direvisi yang ada disekolah. 
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B : 

 

 

C : 

 

 

D : 

 

E : 

Ada pak, saya pinjam buku  paket 

diperpustakaan karena yang dipakai 

buku paket. 

Tak ada pak, saya mencatat saja apa 

yang guru jelaskan, sebenarnya disuruh 

buat pinjam tapi saya malas pak. 

Ada pak, saya pinjam buku paket 

diperpustakaan. 

Tak ada pak, malas saye nak minjam 

bukunya. 

7. Apakah buku paket yang ada 

membuat kamu bersemangat 

atau tertarik untuk belajar 

kimia ? 

A : 

 

B : 

 

 

C : 

D : 

 

E : 

 

 

 

F : 

Kadang-kadang ada, tapi kadang-

kadang malas pak. 

Agak membosankan pak, bukunya 

banyak bahasa yang tidak saya 

mengerti, jadi agak kurang bersemangat. 

Sedikit jak pak. 

Sedikit lah pak tertarik, tapi banyaknye 

ndak tertarik. 

Ndak tertarik pak, ndak bisa buat saya 

bersemangat soalnya, bahasa didalam 

buku itu terlalu tinggi, dan buat saya 

bingung. 

Ada sih pak, tapi susah buat pahami 

bukunye pak. 

8. Bagaimana dengan nilai 

ulangan kalian ? 

A : 

 

B : 

 

C : 

 

D : 

 

 

E : 

 

F : 

Lumayan pak, diatas KKM 75, tapi ada 

juga materi yang dibawah KKM. 

Nilainya lumayan pak, tapi kurang puas 

saya dengan hasilnya. 

Kurang puas pak dengan nilai saya, ada 

beberapa materi yang dibawak KKM. 

Sedikit kurang puas pak, karena ada 

beberapa materi yang saya kurang 

paham. 

Ancor pak nilai saya, dibawah KKM 

nilai saya semuanya. 

Rendah nilai saya pak, dibawah KKM 

semuanya padahal saye ada belajar bah. 
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Hasil Observasi Kegiatan Pembelajaran Kimia Kelas X IPA 

Tanggal 22 Oktober Materi Struktur Atom 

Observasi Kelas X IPA 1 dan X IPA 2 Tahun Ajaran 2017/2018 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Observasi kelas X IPA 1 

 20 Oktober 2017 pukul 08.30-10.00 

wib 

Struktur Atom 

Observasi kelas X IPA 2 

 20 Oktober 2017 pukul 13.50-

15.30 wib 

Struktur Atom 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam. 

2. Awal pembelajaran guru 

mengabsensi peserta didik dan 

memberikan apersepsi 

3. Guru meminta peserta didik 

untuk membaca sekilas tentang 

materi Struktur Atom. 

4. Hanya beberapa peserta didik 

yang membaca buku.. 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam. 

2. Guru mengabsensi peserta 

didik. 

3. Guru meminta peserta didik 

untuk membaca sekilas tentang 

materi struktur atom. 

4. Hanya 10 dari 40 peserta didik 

yang membaca buku. 

Kegiatan Inti 1. Guru melanjutkan materi 

minggu lalu tentang Struktur 

atom dengan metode ceramah 

2. 10 orang peserta didik kurang 

memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi pelajaran. 

3. Guru memberikan dua contoh 

soal. 

4. Guru mempersilahkan peserta 

didik untuk bertanya. 

5. Hanya dua orang yang bertanya 

(peserta didik yang aktif) 

1. Guru melanjutkan materi 

minggu lalu tentang  struktur 

atom dan memberikan tiga 

contoh soal. 

2. Hanya peserta didik yang 

duduk di depan yang 

memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi pelajaran. 

3. Empat peserta didik yang 

duduk di deretan bangku 

belakang pojok kiri dan kanan 

terlihat ada yang mengantuk 

LAMPIRAN A-3 
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6. Guru memberikan lima soal 

latihan kepada peserta didik. 

7. Peserta didik yang tidak bisa 

mengerjakan soal meminta 

bantuan kepada teman yang 

dianggap pintar 

8. Guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk maju 

ke depan kelas  mengerjakan 

soal latihan. 

9. Hanya peserta didik yang 

menguasai materi yang berani 

maju kedepan mengerjakan soal 

10. Hanya enam orang yang 

memperhatikan temannya yang 

mengerjakan soal di depan kelas 

dan ada yang menggambar. 

4. Guru memberikan lima latihan 

5. Latihan dijadikan Pekerjaan 

Rumah (PR) karena waktu 

sudah habis. 

Penutup 1. Bersama peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran. 

2. Menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

1. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucap salam. 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GENAP KELAS X IPA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS X IPA 1 

KKM : 75  

No Nama Siswa Materi 

Tata Nama 

Senyawa Kimia 

Hukum Dasar 

Kimia 

Konsep Mol dan 

Perhitungan 

Kimia 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

1 AD 70 45 60 

2 AB 90 50 70 

3 AIF 60 70 75 

4 AI 65 56 76 

5 AI 80 75 77 

6 AELS 90 54 64 

7 AR 70 50 60 

8 BAS 80 40 50 

9 CM 86 30 79 

10 DGM 70 20 78 

11 DRV 73 64 80 

12 DI 89 50 82 

13 DIR 80 30 84 

14 EK 79 30 75 

15 ESDD 80 20 75 

16 FHI 87 40 76 

17 HOB 86 55 70 

18 HM 80 60 73 

19 HYC 81 30 76 

20 YP 84 35 68 

21 IG 86 40 65 

22 IQ 90 60 60 

23 JS 76 55 58 

24 MNS 87 56 56 

25 MTP 78 71 40 

26 MSY 86 80 79 

27 PK 90 85 80 

28 PW 79 79 85 

29 RM 87 86 78 

30 RRM 86 80 77 

Lampiran A − 4 
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31 RS 80 50 75 

32 RA 81 40 75 

33 RS 87 30 70 

34 SPS 83 60 70 

35 SS 85 50 60 

36 SP 89 55 65 

37 SK 90 60 71 

38 TDK 84 70 50 

39 PWM 85 79 58 

RATA-RATA 81,76 53,58 69,74 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GENAP KELAS X IPA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS X IPA 2 

KKM : 75  

No Nama Siswa Materi 

Tata Nama Senyawa 

Kimia 

Hukum Dasar Kimia Konsep Mol dan 

Perhitungan Kimia 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

1 AMM 75 70 75 

2 AW 78 75 60 

3 AM 80 78 70 

4 AA 85 75 80 

5 ADP 86 70 85 

6 DAS 70 74 84 

7 DK 79 70 78 

8 DN 83 78 78 

9 DAFH 81 73 80 

10 DRD 85 68 70 

11 EP 73 65 75 

12 FPP 79 50 70 

13 IN 88 80 86 

14 IR 90 85 80 

15 MJP 94 78 80 

16 NA 86 72 75 

17 OS 78 68 70 

18 PA 71 60 72 

19 PRZ 75 58 75 

20 QA 76 50 60 

21 RRM 78 68 65 

22 RS 80 70 73 

23 RF 70 75 50 

24 RA 86 72 86 

25 RI 84 68 78 

26 SNS 77 75 75 

27 SIS 80 65 75 

28 WWW 90 78 80 

29 ZNII 86 80 78 

Rata-Rata 80,79 70,62 74,58 

 

 

Lampiran A − 5 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GENAP KELAS X IPA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS X IPA 3 

KKM : 75  

No Nama Siswa Materi 

Tata Nama Senyawa 

Kimia 

Hukum Dasar Kimia Konsep Mol dan 

Perhitungan Kimia 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

1 AKN 80 75 80 

2 ASP 80 86 78 

3 ATF 85 78 70 

4 BMK 75 70 78 

5 CPN 78 60 75 

6 DBM 84 68 78 

7 DOM 90 80 60 

8 EK 86 71 75 

9 FS 94 86 80 

10 GGG 78 75 75 

11 GE 82 70 86 

12 HW 75 55 60 

13 JI 78 65 75 

14 JAS 80 58 70 

15 KAH 80 75 80 

16 MC 78 78 80 

17 MAR 85 68 75 

18 NPVK 70 45 50 

19 NV 72 65 78 

20 PVH 60 78 78 

21 RGP 68 80 75 

22 RAP 70 45 60 

23 SN 78 60 50 

24 VP 75 62 60 

25 VT 78 71 50 

26 WB 60 45 75 

27 WTU 80 68 80 

28 YK 82 76 85 

29 YS 90 80 78 

RATA-RATA 78,31 68,72 72,20 

 

Lampiran A − 6 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GENAP KELAS X IPA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS X IPA 4 

KKM : 75  

No Nama Siswa Materi 

Tata Nama Senyawa 

Kimia 

Hukum Dasar Kimia Konsep Mol dan 

Perhitungan 

Kimia 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

1 AZY 80 60 75 

2 AJS 85 65 75 

3 AF 86 70 60 

4 AGA 75 75 68 

5 ADP 75 75 78 

6 AEP 75 75 60 

7 DA 70 60 65 

8 DO 78 60 65 

9 DPS 60 62 65 

10 EI 65 50 75 

11 FR 45 45 75 

12 FRR 68 58 75 

13 JL 75 74 80 

14 MD 80 80 90 

15 MIN 96 80 86 

16 NPA 90 86 72 

17 NST 86 86 72 

18 NW 85 80 75 

19 RDA 78 75 68 

20 RA 70 70 60 

21 RS 80 70 50 

22 RNA 80 72 45 

23 SA 80 68 68 

24 SDH 82 68 80 

25 UWP 76 76 85 

26 WW 82 72 78 

27 WR 76 60 78 

28 YIR 50 68 72 

RATA-RATA 76 69,28 71,25 

Lampiran A − 7 
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 DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GENAP KELAS X IPA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KELAS X IPA 5 

KKM : 75  

No Nama Siswa Materi 

Tata Nama 

Senyawa Kimia 

Hukum Dasar 

Kimia 

Konsep Mol dan 

Perhitungan 

Kimia 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

Nilai 

1-100 

1 AG 86 60 78 

2 ANA 80 70 75 

3 AS 78 65 75 

4 ASA 75 80 75 

5 BKM 75 85 80 

6 DW 72 68 70 

7 DVW 80 50 60 

8 EMAA 86 56 68 

9 FI 90 78 80 

10 FNH 95 78 75 

11 GRP 78 50 60 

12 HCJ 75 60 68 

13 HU 68 70 80 

14 IGG 95 85 86 

15 ICH 88 80 82 

16 MRA 86 82 85 

17 ML 78 80 78 

18 MQ 75 80 85 

19 MWH 75 65 70 

20 NMP 75 68 75 

21 NPV 80 75 68 

22 RW 75 60 75 

23 RA 70 45 75 

24 SAP 72 45 68 

25 RS 80 78 85 

26 SBY 86 65 80 

27 TR 75 60 75 

28 VA 88 48 60 

RATA-RATA 79,85 67,35 74,67 
 

Lampiran A − 8 
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KISI-KISI SOAL POSTTEST 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester : X/GENAP 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Sungai Raya 

Bentuk Soal  : Essay 

Kompetensi Dasar: 

3.11Menerapkan konsep massa atom relatif  dan massa molekul relatif, persamaan reaksi,  

hukum-hukum dasar kimia, dan  konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 

 

 

Indikator 
Aspek No 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Membuktikan massa zat sebelum dan 

sesudah reaksi adalah sama (Hukum 

Kekekalan Massa)  

 √ 

    

1 

Membuktikan perbandingan massa dari 

masing-masing zat pembentuk suatu 

senyawa adalah tetap (Hukum 

Perbandingan Tetap) 

 √    

 

2 

Membuktikan Hukum Perbandingan 

Berganda berdasarkan senyawa yang 

terbentuk dari reaksi kimia 

 

 √   

 

3 

Menentukan volume suatu zat dari reaksi 

kimia berdasarkan Hukum Perbandingan 

Volume 

 √    

 

4 

Menentukan jumlah molekul suatu 

senyawa yang terbentuk dari reaksi kimia 

berdasarkan Hipotesis Avogadro. 

 √    

 

5 

Lampiran B − 1 
 



102 

 

 

 

SOAL POSTEST 

 

Mata Pelajaran  : KIMIA 

Kelas/Semester : X/Genap 

Sekolah  : SMAN 1 Sungai Raya 

Materi Pokok  : Hukum Dasar Kimia 

Bentuk Soal  : Essay 

Waktu   : 30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1.   

 

 

 

 

Magnesium (Mg) Belerang (Mg) Magnesium Sulfida (MgS) 

3 gram 4 gram  7 gram 

Dari tabel diatas buktikanlah apakah  hukum kekekalan massa berlaku pada 

percobaan tersebut, Jelaskan !  

2.  

 

 

 

Petunjuk: 

- Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes. 

- Jawablah soal-soal yang mudah terlebih dahulu. 

- Kerjakan soal pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

- Dilarang bertanya atau memberikan jawaban kepada teman. 

 

Gambar di samping  adalah serbuk Magnesium (Mg) dan 

serbuk belerang (S) jika keduanya bereaksi maka akan 

membentuk senyawa Magnesium Sulfida (MgS). 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan didapatkan hasil 

sebagai berikut :  

→ MgS

Gambar 1 
Serbuk Magnesium (Mg) dan 

Belerang (S) 

Gambar di samping merupakan garam (NaCl) yang berasal 

dari daerah indramayu, madura dan garam impor yang 

memiliki massa natrium (Na) dan klroin (Cl) berbeda-

beda. Hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut :  Gambar 2 

Garam (NaCl) 

Lampiran B − 2 
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Jenis Garam 

(NaCl) 

Massa Natrium (Na) 

(gram) 

 

Massa Klroin (Cl) 

(gram) 

Indramayu 0,786 1,214 

Madura 0,59 0,91 

Impor 0,983 1,517 

 

Maka buktikanlah perbandingan Natrium (Na) dan Klorin (Cl) dari masing-

masing garam (NaCl) tersebut adalah tetap !  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Simbolik      CH4(g)      +        2O2(g)        →      CO2(g)          +            2H2O(l) 

 

Mikroskopik 

 

 

 

Gambar 3 

Serbuk Belerang (S) dan 

Tabung Oksigen (O2) 

Gambar di samping merupakan serbuk belerang (s) dan tabung 

yang berisikan oksigen (O2). Jika belerang (S) dan Oksigen (O2) 

bereaksi membentuk dua jenis senyawa dimana kadar belerang 

dalam senyawa I dan II berturut – turut adalah 50% dan 40% , 

maka apakah hukum perbandingan berganda berlaku untuk 

senyawa tersebut ? 

Gambar di samping merupakan instrumen penghasil gas 

metana (CH4) dan tabung yang berisikan oksigen (O2). Jika 4 L 

CH4 dibakar habis dengan gas O2 sesuai persamaan reaksi : 

→ CO

Gambar 4 

Instrumen Gas Metana (CH4)  
dan tabung yang berisikan 

oksigen (O2) 
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Pada suhu dan tekanan yang sama maka tentukanlah Volume gas CO2 yang 

dihasilkan ! 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

Simbolik          N2(g)                  +       3H2 (g)                                   2NH3(g) 

 

Mikroskopik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan tanki yang berisikan amonia 

(NH3). Jika gas hidrogen (H2) bereaksi dengan gas nitrogen (N2) 

menghasilkan gas amonia (NH3) dengan reaksi sebagai berikut : 

→

Gambar 5 

Tanki berisi amonia (NH3) 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL POSTEST 

No Jawaban Skor Total 

1. a Mg + S → MgS 

      3   + 4 → 7 

Pada hukum kekekalan massa dijelaskan bahwa jumlah massa zat sebelum 

reaksi dengan massa zat sesudah reaksi adalah sama, sehingga percobaan 

tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa. 

5 

5 

10 

 

20 

2.  

 

Jenis Garam 

(NaCl) 

Massa 

Natrium 

(Na) 

(gram) 

 

Massa Klroin 

(Cl) 

(gram) 

Massa  

Na : Cl 

Indramayu 0,786 1,214  0,7860,786 : 
1,2140,786  =  1 : 1,54 

Madura 0,59 0,91  0,590,59 : 
0,910,59  = 1 : 1,54 

Impor 0,983 1,517  0,9830,983 : 
1,5170,983  = 1: 1,54 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

15 

3. Misalkan massa kedua jenis senyawa yang dibentuk oleh belerang (S) dan 

oksigen (O2) tersebut dengan 100 gram.  

 

Massa senyawa I = 100 gram 

Kadar belerang senyawa I = 50 % 

Kadar oksigen senyawa I = 100 – 50 = 50 % 

Massa belerang senyawa I = 50 % x 100 gram = 50 gram 

Massa oksigen senyawa I = 50 % x 100 gram = 50 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 50 : 50 = 1 : 1 

 

Massa senyawa II = 100 gram 

Kadar belerang senyawa II = 40 % 

Kadar oksigen senyawa II = 100 – 40 = 60 % 

Massa belerang senyawa II = 40 % x 100 gram = 40 gram 

Massa oksigen senyawa II = 60 % x 100 gram = 60 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 40 : 60 = 2 : 3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

Lampiran B − 3 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟100 𝑥 100% 

 

Jika massa belerang pada senyawa 1 dan 2 dibuat tetap. 

 

Massa S  : Massa O2 = 1 : 1 (dikali 2) 

Massa S  : Massa O2 = 2 : 3 (dikali 1) 

 

Massa S  : Massa O2 = 2: 2 

Massa S  : Massa O2 = 2 : 3  

 

Jadi Perbandingannya yatiu 2 : 3 

Sesuai dengan hukum perbandingan berganda 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

4. Dik : 

V CH4 = 4 L 

V CO2  = ? 

CH4(g) + 2 O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(l) 

 

Perbandingan Volume = perbandingan koefisien 

 𝑉 𝐶𝑂2𝑉 𝐶𝐻4 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 

 

 

V CO2 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 x Volume CH4 

V CO2 =  
11 x 4 L = 4 L 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

15 

5 Dik : 

Jumlah molekul H2 = 7,5 × 10
23

 molekul 

Jumlah molekul NH3 = ? 

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) 

 

Perbandingan Koefisien = perbandingan jumlah molekul 

 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻2  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑁𝐻3𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝐻2  

 

Jumlah molekul NH3 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻  x Jumlah molekul H2 

Jumlah molekul NH3 =  
23 x 7,5 × 10

23
 molekul = 5 × 10

23
 molekul 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

20 

Jumlah  100 
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LEMBAR VALIDASI MATERI LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI 

PADA MATERI HUKUM DASAR KIMIA KELAS X IPA 

SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

 

Nama : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

 

Petunjuk Pengisian 

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

materi tentang isi materi yang dimuat dalam LKPD yang sedang dikembangkan, sebab data 

yang didapatkan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas LKPD 

berbasis multiple representasi ini. 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (ST) dengan deskripsi. 

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

disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKPD  pada baris 

yang disediakan. 

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

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor Kritik/Saran 

STS TS S SS 

1. 

 

 

Ketepatan Cakupan 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi Inti      

2.Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar      

 3.Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

     

2. 

   

 

 

 

 4.Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

     

5.Tidak mengandung konsep yang salah      

Lampiran B – 4 
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Kualitas Isi 6.Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

     

7.Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

     

8.Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta 

     

3. 

 

 

 

Bahasa 

9.Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

     

10.Kesesuaian penggunaan bahasa 

dengan tingkat perkembangan mental 

peserta didik 

     

11. Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah 

     

4. 

 

 

Multiple 

Representasi 

12. Terdapat aspek makroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

     

13. Terdapat aspek miroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

     

14. Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

     

5. 

Pendekatan 

Scientific 

 

 

15. Kegiatan “mengamati” melatih 

peserta didik untuk dapat 

memperhatikan percobaan yang akan 

dilakukan, agar dapat mengisi tabel 

pengamatan yang telah tersedia.   

     

16. Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih peserta didik dalam 

memperoleh hasil-hasil percobaan yang 

telah dilakukan. 
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Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai LKPD ini 

 

 

 

Pontianak,                       2018 

Ahli Materi 

 

 

 

(_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kegiatan “menanya” dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan hasil percobaan. 

     

18.Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

     

19.Kegiatan “mengkomunikasikan” 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori 

dan percobaan   

     

6. 

 

 

Evaluasi 

20. Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

     

21. Soal pada LKPD mudah dipahami      

22. Petunjuk pada evaluasi mudah 

dipahami, tepat dan jelas. 
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LEMBAR VALIDASI MEDIA LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI PADA 

MATERI HUKUM DASAR KIMIA KELAS X IPA 

SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

 

Nama : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

Petunjuk Pengisian 

1) Angket penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai 

ahli media tentang media yang dimuat dalam LKPD yang sedang dikembangkan, sebab 

data yang didapatkan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas 

LKPD berbasis multiple representasi ini. 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (SS) dengan deskripsi. 

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

disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKPD  pada 

baris yang disediakan. 

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

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor Kritik/Saran 

STS TS S SS 

 

1. 

 

 

 

 

 

Tampilan 

1.Tampilan sampul LKPD menarik      

2. Tampilan materi yang dibahas 

sangat menarik 

     

 3.Tampilan evaluasi atau latihan 

menarik peserta didik 

     

4. Tampilan gambar dalam LKPD 

menarik 

     

5. Hasil pencetakan dan penjilidan 

menarik 

     

Lampiran B – 5 
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2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Fisik 

 

 

 

 

 6. Susunan materi pelajaran 

sistematis 

     

7. Susunan antar bab dan paragraf 

mudah dipahami 

     

8. Bentuk dan ukuran huruf mudah 

dibaca  

     

9. Kesesuaian perbandingan huruf 

antar judul, sub judul dan konten 

materi  

     

10. Ketepatan penggunaan huruf 

kapital sangat baik 

     

11. Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten pada setiap halaman 

     

12. Kerapian jarak dan penempatan 

gambar atau animasi baik 

     

      

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai LKPD ini 

 

 

 

 

 

Pontianak,                       2018 

Ahli Media 

 

 

 

(_____________________) 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP LKPD BERBASIS MULTIPLE 

REPRESENTASI PADA MATERI HUKUM DASAR KIMIA KELAS X IPA 

SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

Petunjuk Pengisian 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (ST) dengan deskripsi. 

2) Apabila anda menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

3) Jika ada, tuliskanlah komentar anda secara keseluruhan mengenai LKPD  pada baris yang 

disediakan. 

4) Atas kesediaan untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor  Kritik/Saran 

STS TS S SS 

1. 

 

 

 

Kualitas Isi 

 

 

 

Informasi pada LKPD memberikan 

saya pengetahuan baru 

     

Informasi yang disampaikan pada 

LKPD mudah dibaca dan dimengerti 

     

2.  

 

 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan mudah 

dimengerti 

     

Tidak ada kalimat yang 

membingungkan 

     

  LKPD ini membuat saya mengetahui      

Lampiran B – 6 
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3. Multiple 

Representasi 

aspek makroskopik pada materi hukum 

dasar kimia 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek mikroskopik pada materi hukum 

dasar kimia 

     

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek simbolik pada materi hukum 

dasar kimia 

     

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

Kegiatan “mengamati” melatih saya 

untuk dapat memperhatikan percobaan 

yang akan dilakukan, agar dapat 

mengisi tabel pengamatan yang telah 

tersedia.   

     

 Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih saya dalam memperoleh hasil-

hasil percobaan yang telah dilakukan 

     

Kegiatan “menanya” melatih saya 

untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan 

hasil percobaan 

     

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

saya untuk mengaitkan antara teori 

dengan percobaan 

     

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

melatih saya menuliskan atau 

menyimpulkan hasil percobaan yang 

diperoleh antara teori dan percobaan   

     

5. 

 

Evaluasi 

Petunjuk mengerjakan soal sangat 

mendetail. 

     

Soal- soal pada LKPD memudahkan      
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saya dalam memahami materi  

6. 

 

Tampilan 

Fisik 

Sampul LKPD menarik perhatian      

Tulisan dapat terbaca dengan jelas      

Gambar terlihat dengan jelas      

7. 

 

 

Motivasi 

LKPD membuat saya semangat dalam 

belajar 

     

LKPD membuat belajar saya menjadi 

lebih mudah memahami materi 

     

LKPD membuat rasa ingin tahu saya 

semakin bertambah 

     

 

Komentar  Secara Keseluruhan Mengenai LKPD ini 

 

 

 

 

 

Pontianak,                        2018 

Peserta Didik 

 

 

 

(_____________________) 
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ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKPD BERBASIS MULTIPLE 

REPRESENTASI PADA MATERI HUKUM DASAR KIMIA KELAS X IPA 

SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

Petunjuk Pengisian 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (ST) dengan deskripsi. 

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

disediakan. 

3) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai LKPD  pada 

baris yang disediakan. 

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

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor  

Kritik/Saran STS TS S SS 

1. 

 

 

Ketepatan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti      

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar      

Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

     

2. 

   

 

Kualitas Isi 

Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

     

Tidak mengandung konsep yang salah      

Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

     

Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

     

Contoh yang diberikan sesuai dengan      

Lampiran B – 7 
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fakta 

3. 

 

 

 

Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

     

Kesesuaian penggunaan bahasa 

dengan tingkat perkembangan mental 

peserta didik 

     

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah 

     

4. 

 

 

Multiple 

Representasi 

Terdapat aspek makroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

     

Terdapat aspek mikroskopik pada 

materi hukum dasar kimia 

     

Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

     

5. 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

 

 

Kegiatan “mengamati” melatih 

peserta didik untuk dapat 

memperhatikan percobaan yang akan 

dilakukan, agar dapat mengisi tabel 

pengamatan yang telah tersedia.   

     

Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih peserta didik dalam 

memperoleh hasil-hasil percobaan 

yang telah dilakukan. 

     

Kegiatan “menanya” dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan hasil 

percobaan. 

     

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih      
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peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori 

dan percobaan   

     

 

6. 

 

 

Evaluasi 

Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

     

Soal pada LKPD mudah dipahami      

Petunjuk pada evaluasi mudah 

dipahami, tepat dan jelas. 

     

 

 

 

7. 

 

 

 

Tampilan 

Tampilan sampul LKPD menarik      

Tampilan materi yang dibahas sangat 

menarik 

     

Tampilan tugas dan latihan menarik 

peserta didik 

     

Tampilan gambar dalam LKPD 

menarik 

     

Hasil pencetakan dan penjilidan baik      

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Fisik 

Sususan materi pelajaran sistematis      

Susunan antar pokok bahasan dan 

paragraf mudah dipahami 

     

Bentuk dan ukuran huruf mudah 

dibaca 

     

Kesesuaian perbandingan huruf antar 

judul, sub judul dan konten materi 

     

Ketepatan penggunaan huruf kapital 

sangat baik 

     

Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten pada setiap halaman 
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Kerapian jarak dan penempatan 

gambar atau animasi baik. 

     

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai LKPD ini 

 

 

 

 

 

Pontianak,                       2018 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

(_____________________) 
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LEMBAR VALIDASI SOAL POSTTEST 
 

Mata Pelajaran/Materi : Kimia/ Hukum Dasar Kimia 

Judul Penelitian              : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Multiple Representasi Pada Materi Hukum 

Dasar Kimia Kelas X IPA SMA Negeri 1 Sungai Raya 

Peneliti   : Abdullah Yamani Noor 

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) 

2 : Cukup (2 deskripsi yang muncul) 

3 : Baik (3deskripsi yang muncul) 

4 : Sangat Baik (4 deskripsi yang muncul) 

Keterangan Deskripsi: 

 Soal sesuai dengan indikator. 

 Batasan pertanyaan dan jawaban sudah sesuai. 

 Isi materi soal sesuai dengan tujuan pengukuran. 

 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.  

4. Berilah kesimpulan Bapak/Ibu dengan menyatakan soal layak atau tidak layak pada kolom yang disediakan. 

 

No. 

Soal 
Indikator Soal Soal Pretest Kunci Jawaban Soal Posttest 

Pilihan Saran 

1 2 3 4  

1. 

 

 

 

 

Membuktikan massa 

zat sebelum dan 

sesudah reaksi 

adalah sama (Hukum 

Kekekalan Massa) 

 

 

 

 

 

     Mg + S → MgS 

      3   + 4 → 7 

Pada hukum kekekalan massa dijelaskan 

bahwa jumlah massa zat sebelum reaksi 

dengan massa zat sesudah reaksi adalah sama, 

     

Gambar 1 

Serbuk Magnesium (Mg) dan 

Belerang (S) 

Lampiran B – 8 
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Gambar di atas adalah serbuk Magnesium (Mg) 

dan serbuk belerang (S) jika keduanya bereaksi 

maka akan membentuk senyawa Magnesium 

Sulfida (MgS). Berdasarkan percobaan yang 

dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :  

Magnesium 

(Mg) 

Belerang 

(Mg) 

Magnesium 

Sulfida (MgS) 

3 gram 4 gram  7 gram 

Dari tabel diatas buktikanlah apakah  hukum 

kekekalan massa berlaku pada percobaan tersebut, 

Jelaskan ! 

sehingga percobaan tersebut sesuai dengan 

hukum kekekalan massa. 

2. 

Membuktikan 

perbandingan massa 

dari masing-masing 

zat pembentuk suatu 

senyawa adalah tetap 

(Hukum 

Perbandingan Tetap) 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan garam (NaCl) yang 

berasal dari daerah indramayu, madura dan garam 

impor yang memiliki massa natrium (Na) dan 

klroin (Cl) berbeda-beda. Hasil pengamatan 

 

Jenis 

Garam 

(NaCl) 

Massa 

Natrium 

(Na) 

(gram) 

 

Massa 

Klroin 

(Cl) 

(gram) 

Massa  

Na : Cl 

 

Indram

ayu 

 

0,786 

 

1,214 

 0,7860,786 : 
1,2140,786  

=  1 : 1,54 

     
Gambar 2 

Garam (NaCl) 
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ditunjukkan pada tabel berikut :  

Jenis Garam 

(NaCl) 

Massa 

Natrium (Na) 

(gram) 

 

Massa Klroin 

(Cl) 

(gram) 

Indramayu 0,786 1,214 

Madura 0,59 0,91 

Impor 0,983 1,517 

 

Maka buktikanlah perbandingan Natrium (Na) 

dan Klorin (Cl) dari masing-masing garam (NaCl) 

tersebut adalah tetap !  

 

 

Madura 

 

 

 

 

 

 

 

0,59 

 

 

0,91 

 

 0,590,59 : 
0,910,59  = 

1 : 1,54 

 

Impor 

 

0,983 

 

1,517 

 0,9830,983 : 
1,5170,983  

= 1: 1,54 

 

3. 

 

 

Membuktikan 

Hukum 

Perbandingan 

Berganda 

berdasarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan massa kedua jenis senyawa yang 

dibentuk oleh belerang (S) dan oksigen (O2) 

tersebut dengan 100 gram.  

 

Massa senyawa I = 100 gram 

Kadar belerang senyawa I = 50 % 

Kadar oksigen senyawa I = 100 – 50 = 50 % 

Massa belerang senyawa I = 50 % x 100 gram 

     

Gambar 3 
Serbuk Belerang (S) dan 

Tabung Oksigen (O2) 
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senyawa yang 

terbentuk dari 

reaksi kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan serbuk belerang 

(s) dan tabung yang berisikan oksigen (O2). 

Jika belerang (S) dan Oksigen (O2) bereaksi 

membentuk dua jenis senyawa dimana kadar 

belerang dalam senyawa I dan II berturut – 

turut adalah 50% dan 40% , maka apakah 

hukum perbandingan berganda berlaku untuk 

senyawa tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 50 gram 

Massa oksigen senyawa I = 50 % x 100 gram 

= 50 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 50 : 

50 = 1 : 1 

 

Massa senyawa II = 100 gram 

Kadar belerang senyawa II = 40 % 

Kadar oksigen senyawa II = 100 – 40 = 60 % 

Massa belerang senyawa II = 40 % x 100 

gram = 40 gram 

Massa oksigen senyawa II = 60 % x 100 gram 

= 60 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 40 : 

60 = 2 : 3 

 

Jika massa belerang pada senyawa 1 dan 2 

dibuat tetap. 

 

Massa S  : Massa O2 = 1 : 1 (dikali 2) 

Massa S  : Massa O2 = 2 : 3 (dikali 1) 
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Massa S  : Massa O2 = 2: 2  

Massa S  : Massa O2 = 2 : 3  

 

Jadi Perbandingannya yatiu 2 : 3 

Sesuai dengan hukum perbandingan berganda 

Senyawa I dan II adalah SO2 dan SO3 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan volume 

suatu zat dari reaksi 

kimia berdasarkan 

Hukum 

Perbandingan 

Volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan instrumen 

penghasil gas metana (CH4) dan tabung yang 

berisikan oksigen (O2). Jika 4 L CH4 dibakar 

habis dengan gas O2 sesuai persamaan reaksi 

: 

 

 

Dik : 

V CH4 = 4 L 

V CO2  = ? 

CH4(g) + 2 O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(l) 

  

Perbandingan Volume = perbandingan 
koefisien 
 𝑉 𝐶𝑂2𝑉 𝐶𝐻4 = 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 

 

 

V CO2 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 x Volume CH4 

V CO2 =  
11 x 4 L = 4 L 

     

Gambar 4 

Instrumen Gas Metana (CH4)  
dan tabung yang berisikan 

oksigen (O2) 
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Simbolik CH4(g) + 2O2(g)  → CO2(g)  +  2H2O(l) 

 

Mikrosk

opik 

 

 

 

Pada suhu dan tekanan yang sama maka 

tentukanlah Volume gas CO2 yang   

dihasilkan ! 

 

5. 

Menentukan jumlah 

molekul suatu 

senyawa yang 

terbentuk dari reaksi 

kimia berdasarkan 

Hipotesis Avogadro. 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tanki yang 

berisikan amonia (NH3). Jika gas hidrogen 

(H2) bereaksi dengan gas nitrogen (N2) 

menghasilkan gas amonia (NH3) dengan 

reaksi sebagai berikut : 

Dik : 

Jumlah molekul H2 = 7,5 × 10
23

 molekul 

Jumlah molekul NH3 = ? 

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) 

 

Perbandingan Koefisien = perbandingan 
jumlah molekul 
 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻2  = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑁𝐻3𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝐻2  

 

 

Jumlah molekul NH3 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻  x Jumlah 

     

Gambar 5 

Tanki berisi amonia (NH3) 
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Kesimpulan Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai kelayakan soal postest ini : 

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

 

Pontianak,   2018 

                          Validator, 

 

 

 

   

                               

(……………………………………) 

 

Simbolik N2(g)      +   3H2 (g)    2NH3(g) 

 

Mikrosk

opik 

 

 

 

Diketahui bahwa gas H2 yang bereaksi 

sebanyak 7,5 × 10
23

 molekul dan berdasarkan 

persamaan reaksi kimia di atas maka 

tentukanlah jumlah molekul dari NH3 ! 

molekul H2 

Jumlah molekul NH3 =  
23 x 7,5 × 10

23
 molekul 

= 5 × 10
23

 molekul 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 

TERHADAP LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI 

PADA MATERI HUKUM DASAR KIMIA 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

Petunjuk Pengisian 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (ST) dengan deskripsi. 

2) Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 

yang disediakan. 

3) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Angket 

Respon Peserta Didik  pada baris yang disediakan. 

4) Atas kesediaan Bapak/Ibu utuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

No 
Deskripsi 

Skor  
Kritik/Saran 

STS TS S SS 

1. Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap kesesuaian LKPD dengan kegiatan 

pembelajaran materi hukum dasar kimia sudah 

baik 

     

2. Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah relevan 

     

3. Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik      

Lampiran B – 9 
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terhadap tampilan atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus 

4. Kesesuaian tanggapan peserta didik terhadap 

aspek multiple representasi pada materi hukum 

dasar kimia 

     

5. Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik 

mengenai bahasa LKPD yang dikembangkan 

terhadap pemahamannya pada materi hukum 

dasar kimia sudah baik 

     

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Angket Respon Peserta 

Didik  

 

 

 

 

 

Pontianak,                        2018 

Validator 

 

 

 

(_____________________) 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON GURU TERHADAP 

LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI PADA MATERI 

HUKUM DASAR KIMIA  

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Tanggal :  

Peneliti : Abdullah Yamani Noor 

Petunjuk Pengisian 

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

1. SANGAT TIDAK SETUJU (STS) dengan deskripsi. 

2. TIDAK SETUJU (TS) dengan deskripsi. 

3. SETUJU (S) dengan deskripsi. 

4. SANGAT SETUJU (SS) dengan deskripsi. 

2) Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom 

yang disediakan. 

3) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Lembar 

Validasi Angket Respon Guru  pada baris yang disediakan. 

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

terimakasih. 

 

No 
Deskripsi 

Skor  
Kritik/Saran 

STS TS S SS 

1. Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kesesuaian LKPD dengan kegiatan 

pembelajaran materi hukum dasar kimia sudah 

baik 

     

2. Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

kemudahan memahami materi, contoh, dan 

latihan soal dalam LKPD yang dikembangkan 

sudah relevan 

     

Lampiran B – 10 
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3. Pernyataan mengenai tanggapan guru terhadap 

tampilan atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus 

     

4. Kesesuaian tanggapan guru terhadap aspek 

multiple representasi pada materi hukum dasar 

kimia 

     

5. Pernyataan mengenai tanggapan guru mengenai 

bahasa LKPD yang dikembangkan terhadap 

pemahamannya pada materi hukum dasar kimia 

sudah baik 

     

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Angket Respon Guru ini 

 

 

 

 

 

Pontianak,                        2018 

Validator 

 

 

 

(_____________________) 
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Kisi-Kisi Soal Latihan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X/Genap 

Materi   : Hukum Dasar Kimia 

Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 

 

KOMPETENSI DASAR : 

3.11Menerapkan konsep massa atom relatif  dan massa molekul relatif, persamaan 

reaksi,  hukum-hukum dasar kimia, dan  konsep mol untuk menyelesaikan 

perhitungan kimia. 

 

Indikator 

 

Aspek 

No. Soal 

C1 C2 C3 C4 C5 C6  

Memperkirakan massa zat sebelum dan 

sesudah reaksi adalah sama berdasarkan 

peristiwa perkaratan besi (Fe). 

  

 

     

1 

Menghitung massa oksigen (O2) yang 

diperlukan dalam reaksi berdasarkan 

hukum kekekalan massa.  

  

 

     

2 

Menghitung massa hidrogen (H2) dan 

oksigen (O2) yang bereaksi berdasarkan 

hukum perbandingan tetap. 

  

 

     

3 

Menghitung massa magnesium (Mg) dan 

oksigen (O2) yang bereaksi berdasarkan 

hukum perbandingan tetap. 

  

 

     

4 

Menentukan perbandingan massa 

nitrogen (N2) dari senyawa NO dan NO2 

   

 

    

 

Lampiran B − 11 
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berdasarkan hukum perbandingan 

berganda. 

 5 

Menentukan perbandingan massa zat 

dari reaksi Hg dan Cl yang membentuk 

dua macam senyawa berdasarkan hukum 

perbandingan berganda (Hukum Dalton). 

   

 

    

6 

Menentukan volume gas Oksigen (O2) 

yang dibutuhkan pada pembakaran gas 

propana C3H8 berdasarkan hukum 

perbandingan volume. 

   

 

 

    

 

7 

Menentukan volume gas amonia (NH3) 

yang terbentuk pada suhu dan tekanan 

yang sama berdasarkan hukum 

perbandingan volume. 

   

 

 

    

 

8 

Menentukan jumlah molekul gas 

nitrogen (N2) yang menempati ruang 

berdasarkan hipotesis avogadro. 

   

 

    

9 

Menentukan jumlah molekul gas karbon 

dioksida (CO2) pada suhu dan tekanan 

yang sama berdasarkan hipotesis 

Avogadro. 

   

 

 

    

 

10 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI MATERI TERHADAP LKPD 

BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI  

 

Validator I : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd  

Validator II : Hamdil Mukhlisin, M.Pd 

Validator II : Usep, S.Pd 

No 

 

Aspek 
Deskripsi 

Skor X Persentase 

Validat

or  

I 

Validat

or  

II 

Validat

or III 

1. 

 

 

Ketepatan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti 4 4 4 12 100 % 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 4 4 4 12 100 % 

Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

4 4 4 12 100 % 

2. 

   

 

 

 

Kualitas Isi 

Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

4 4 3 11 91,70 % 

Tidak mengandung konsep yang salah 4 4 3 11 91,70 % 

Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

4 4 4 12 100 % 

Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

4 4 4 12 100 % 

Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta 

4 4 3 11 91,70 % 

3. 

 

 

 

Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

4 4 4 12 100 % 

Kesesuaian penggunaan bahasa dengan 

tingkat perkembangan mental peserta 

didik 

4 4 4 12 100 % 

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah 

3 4 4 11 91,70 % 

4.  Terdapat aspek makroskopik pada 4 4 4 12 100 % 

Lampiran C – 1 
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Multiple 

Representasi 

materi hukum dasar kimia 

Terdapat aspek miroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

4 4 4 12 100 % 

 Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

4 4 4 12 100 % 

5. 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

 

 

 Kegiatan “mengamati” melatih peserta 

didik untuk dapat memperhatikan 

percobaan yang akan dilakukan, agar 

dapat mengisi tabel pengamatan yang 

telah tersedia.   

4 4 4 12 100 % 

 Kegiatan “mengumpulkan data” melatih 

peserta didik dalam memperoleh hasil-

hasil percobaan yang telah dilakukan. 

4 4 4 12 100 % 

 Kegiatan “menanya” dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil percobaan. 

3 4 4 11 91,70 % 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

3 4 4 11 91,70 % 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori 

dan percobaan   

4 4 4 12 100 % 

6. 

 

 

Evaluasi 

 Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

4 4 4 12 100 % 

 Soal pada LKPD mudah dipahami 4 4 3 11 91,70 % 

 Petunjuk pada evaluasi mudah 

dipahami, tepat dan jelas. 

4 4 4 12 100 % 

 Rata-Rata 97,36 % 

 Kriteria Sangat Valid 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI MEDIA TERHADAP 

LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI  

 

Validator I : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd  

Validator II : Hamdil Mukhlisin, M.Pd 

Validator II : Usep, S.Pd 

No 

 

Aspek Deskripsi 

Skor X Persentase 

Validator 

 I 

Validator  

II 

Validator  

III 

 

1. 

 

 

 

Tampilan 

.Tampilan sampul LKPD menarik 3 3 4 10 83,33 % 

2. Tampilan materi yang dibahas sangat 

menarik 

4 3 4 11 91,70 % 

 3.Tampilan evaluasi atau latihan menarik 

peserta didik 

3 3 3 9 75 % 

4. Tampilan gambar dalam LKPD 

menarik 

4 4 4 12 100 % 

5. Hasil pencetakan dan penjilidan 

menarik 

3 3 4 10 83,33 % 

2. 

   

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Fisik 

 

 

 

 

 6. Susunan materi pelajaran sistematis 4 4 3 11 91,70 % 

7. Susunan antar bab dan paragraf mudah 

dipahami 

4 3 3 10 83,33 % 

8. Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca  4 4 4 12 100 % 

9. Kesesuaian perbandingan huruf antar 

judul, sub judul dan konten materi  

3 4 4 11 91,70 % 

10. Ketepatan penggunaan huruf kapital 

sangat baik 

4 4 3 11 91,70 % 

11. Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten pada setiap halaman 

4 3 4 11 91,70 % 

12. Kerapian jarak dan penempatan 

gambar atau animasi baik 

3 4 4 11 91,70 % 

Rata-Rata 89,59 % 

 Kriteria Sangat Valid 

 

Lampiran C – 2 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI SOAL POSTTEST 

No Indikator Soal Soal Posttest Kunci Jawaban Soal Posttest 

Skor  

X 

 

Persent

ase 

V 1 

 

V 2 V 3 

1. 

Membuktikan 

massa zat 

sebelum dan 

sesudah reaksi 

adalah sama 

(Hukum 

Kekekalan 

Massa) 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah serbuk Magnesium (Mg) dan 

serbuk belerang (S) jika keduanya bereaksi maka akan 

membentuk senyawa Magnesium. 

Sulfida (MgS). Berdasarkan percobaan yang 

dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :  

Magnesium 

(Mg) 

Belerang 

(Mg) 

Magnesium 

Sulfida (MgS) 

3 gram 4 gram  7 gram 

Dari tabel diatas buktikanlah apakah  hukum kekekalan 

massa berlaku pada percobaan tersebut, Jelaskan ! 

Mg + S → MgS 

3   + 4 → 7 

Pada hukum kekekalan massa dijelaskan 

bahwa jumlah massa zat sebelum reaksi 

dengan massa zat sesudah reaksi adalah sama, 

sehingga percobaan tersebut sesuai dengan 

hukum kekekalan massa. 

4 4 3 11 91,70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C − 3 
 

Gambar 1 

Serbuk Magnesium (Mg) dan 

Belerang (S) 
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2. 

 

 

 

Membuktikan 

perbandingan 

massa dari 

masing-masing 

zat pembentuk 

suatu senyawa 

adalah tetap 

(Hukum 

Perbandingan 

Tetap 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan garam (NaCl) yang berasal 

dari daerah indramayu, madura dan garam impor yang 

memiliki massa natrium (Na) dan klroin (Cl) berbeda-

beda. Hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut 

:  

Jenis Garam 

(NaCl) 

Massa 

Natrium (Na) 

(gram) 

 

Massa Klroin 

(Cl) 

(gram) 

Indramayu 0,786 1,214 

Madura 0,59 0,91 

Impor 0,983 1,517 

Maka buktikanlah perbandingan Natrium (Na) dan 

Klorin (Cl) dari masing-masing garam (NaCl) tersebut 

adalah tetap ! 

Jenis 

Garam 

(NaCl) 

Massa 

Natrium 

(Na) 

(gram) 

 

Massa 

Klroin 

(Cl) 

(gram) 

Massa  

Na : Cl 

 

Indram

ayu 

 

0,786 

 

1,214 

 0,7860,786 : 
1,2140,786  

=  1 : 1,54 

 

 

Madur

a 

 

 

 

 

 

 

 

0,59 

 

 

0,91 

 

 0,590,59 : 
0,910,59  

= 1 : 1,54 

 

Impor 

 

0,983 

 

1,517 

 0,9830,983 : 
1,5170,983  

= 1: 1,54 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

100 % 

Gambar 2 

Garam (NaCl) 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Membuktikan 

Hukum 

Perbandingan 

Berganda 

berdasarkan 

senyawa yang 

terbentuk dari 

reaksi kimia 

 

 

Gambar di atas merupakan serbuk belerang (s) dan 

tabung yang berisikan oksigen (O2). Jika belerang (S) 

dan Oksigen (O2) bereaksi membentuk dua jenis 

senyawa dimana kadar belerang dalam senyawa I dan 

II berturut – turut adalah 50% dan 40% , maka apakah 

hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa 

tersebut ? 

 

Misalkan massa kedua jenis senyawa yang 

dibentuk oleh belerang (S) dan oksigen (O2) 

tersebut dengan 100 gram.  

Massa senyawa I = 100 gram 

Kadar belerang senyawa I = 50 % 

Kadar oksigen senyawa I = 100 – 50 = 50 % 

Massa belerang senyawa I = 50 % x 100 gram 

= 50 gram 

Massa oksigen senyawa I = 50 % x 100 gram 

= 50 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 50 : 

50 = 1 : 1 

Massa senyawa II = 100 gram 

Kadar belerang senyawa II = 40 % 

Kadar oksigen senyawa II = 100 – 40 = 60 % 

Massa belerang senyawa II = 40 % x 100 

gram = 40 gram 

Massa oksigen senyawa II = 60 % x 100 gram 

= 60 gram 

Perbandingan massa belerang : oksigen = 40 : 

60 = 2 : 3 

Jika massa belerang pada senyawa 1 dan 2 

dibuat tetap, maka:  

Massa S  : Massa O2 = 1 : 1 (dikali 2) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

Gambar 3 

Serbuk Belerang (S) dan 

Tabung Oksigen (O2) 
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Massa S  : Massa O2 = 2 : 3 (dikali 1) 

Massa S  : Massa O2 = 2: 2  

Massa S  : Massa O2 = 2 : 3  

Jadi Perbandingannya yatiu 2 : 3 

Sesuai dengan hukum perbandingan berganda 

Senyawa I dan II adalah SO2 dan SO3 

4. 

Menentukan 

volume suatu zat 

dari reaksi kimia 

berdasarkan 

Hukum 

Perbandingan 

Volume 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan instrumen penghasil gas 

metana (CH4) dan tabung yang berisikan oksigen (O2). 

Jika 4 L CH4 dibakar habis dengan gas O2 sesuai 

persamaan reaksi : 

Simboli

k 

CH4(g) + 2O2(g)  → CO2(g)  +  2H2O(l) 

 

Mikros

kopik 

 

 

Dik : 

V CH4 = 4 L 

V CO2  = ? 

CH4(g) + 2 O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(l) 

  

Perbandingan Volume = perbandingan 
koefisien 

 𝑉 𝐶𝑂2𝑉 𝐶𝐻4 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 

 

 

V CO2 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝑂2𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐶𝐻4 x Volume CH4 

V CO2 =  
11 x 4 L = 4 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,70 % 

Gambar 4 
Instrumen Gas Metana (CH4)  

dan tabung yang berisikan 

oksigen (O2) 
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Pada suhu dan tekanan yang sama maka tentukanlah 

Volume gas CO2 yang  dihasilkan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Menentukan 

jumlah molekul 

suatu senyawa 

yang terbentuk 

dari reaksi kimia 

berdasarkan 

Hipotesis 

Avogadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan tanki yang berisikan 

amonia (NH3). Jika gas hidrogen (H2) bereaksi dengan 

gas nitrogen (N2) menghasilkan gas amonia (NH3) 

dengan reaksi sebagai berikut : 

Simbolik N2(g)      +   3H2 (g)    2NH3(g) 

 

Mikrosk

opik 

 

 

 

Diketahui bahwa gas H2 yang bereaksi sebanyak 

7,5 × 10
23

 molekul dan berdasarkan persamaan reaksi 

kimia di atas maka tentukanlah jumlah molekul dari 

NH3 ! 

Dik : 

Jumlah molekul H2 = 7,5 × 10
23

 molekul 

Jumlah molekul NH3 = ? 

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) 

 

Perbandingan Koefisien  

= perbandingan jumlah molekul 

 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻2  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝑁𝐻3𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝐻2  

 

 

Jumlah molekul NH3 = 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑁𝐻3𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐻  x Jumlah 

molekul H2 

Jumlah molekul NH3 =  
23 x 7,5 × 10

23
 molekul 

= 5 × 10
23

 molekul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

Rata-Rata 96,68 % 

Kriteria 
Sangat 

Valid 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI ANGKET 

RESPON GURU TERHADAP LKPD BERBASIS MULTIPLE REPRESENTASI  

Validator I  : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd  

Validator II : Hamdil Mukhlisin, M.Pd 

Validator II : Nining Carningsih, S.Pd 

 

 

 

No Deskripsi 

Skor  

X 

 

Persentase Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1. Pernyataan mengenai tanggapan guru 

terhadap kesesuaian LKPD dengan 

kegiatan pembelajaran materi hukum 

dasar kimia sudah baik 

4 4 4 12 100 % 

2. Pernyataan mengenai tanggapan guru 

terhadap kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal dalam LKPD 

yang dikembangkan sudah relevan 

4 4 4 12 100 % 

3. Pernyataan mengenai tanggapan guru 

terhadap tampilan atau desain LKPD 

yang dikembangkan sudah bagus 

4 4 3 11 91,70 % 

4. Kesesuaian tanggapan guru terhadap 

aspek multiple representasi pada materi 

hukum dasar kimia 

4 4 3 11 91,70 % 

5. Pernyataan mengenai tanggapan guru 

mengenai bahasa LKPD yang 

dikembangkan terhadap pemahamannya 

pada materi hukum dasar kimia sudah 

baik 

3 4 4 11 91,70 % 

Rata-Rata 95,02 % 

Kriteria Sangat Valid 

Lampiran C – 4 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI ANGKET 

RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP LKPD BERBASIS MULTIPLE 

REPRESENTASI  

 

Validator I : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd  

Validator II : Hamdil Mukhlisin, M.Pd 

Validator II : Nining Carningsih, S.Pd 

 

No Deskripsi 

Skor 

X 

 

Persentase Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

1. Pernyataan mengenai tanggapan 

peserta didik terhadap kesesuaian 

LKPD dengan kegiatan 

pembelajaran materi hukum 

dasar kimia sudah baik 

3 4 4 11 91,70 % 

2. Pernyataan mengenai tanggapan 

peserta didik terhadap 

kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal dalam 

LKPD yang dikembangkan 

sudah relevan 

3 4 4 11 91,70 % 

3. Pernyataan mengenai tanggapan 

peserta didik terhadap tampilan 

atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus 

3 4 3 10 83,33 % 

4. Kesesuaian tanggapan peserta 

didik terhadap aspek multiple 

representasi pada materi hukum 

3 4 4 11 91,70 % 

Lampiran C – 5 
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dasar kimia 

5. Pernyataan mengenai tanggapan 

peserta didik mengenai bahasa 

LKPD yang dikembangkan 

terhadap pemahamannya pada 

materi hukum dasar kimia sudah 

baik 

3 4 3 10 83,33 % 

Rata-Rata 88,34 % 

Kriteria Sangat Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

REKAPITULASI DAN HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON GURU TERHADAP UJI 

COBA LAPANGAN AWAL 

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor  

X 

 

Persentase STS TS S SS 

1. 

 

 

Ketepatan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti     4 100 % 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar     4 100 % 

Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

    4 100 % 

2. 

   

 

Kualitas Isi 

Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

    3 75 % 

Tidak mengandung konsep yang salah     3 75 % 

Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

    4 100 % 

Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

    4 100 % 

Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta 

    3 75 % 

3. 

 

 

 

Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

    4 100 % 

Kesesuaian penggunaan bahasa dengan 

tingkat perkembangan mental peserta 

didik 

    4 100 % 

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah 

    4 100 % 

4. 

 

 

Multiple 

Representasi 

Terdapat aspek makroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Terdapat aspek mikroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Lampiran C – 6 
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5. 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

 

 

Kegiatan “mengamati” melatih peserta 

didik untuk dapat memperhatikan 

percobaan yang akan dilakukan, agar 

dapat mengisi tabel pengamatan yang 

telah tersedia.   

    4 100 % 

Kegiatan “mengumpulkan data” melatih 

peserta didik dalam memperoleh hasil-

hasil percobaan yang telah dilakukan. 

    4 100 % 

Kegiatan “menanya” dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil percobaan. 

    4 100 % 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

    4 100 % 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori dan 

percobaan   

    4 100 % 

 

6. 

 

 

Evaluasi 

Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

    4 100 % 

Soal pada LKPD mudah dipahami     3 75 % 

Petunjuk pada evaluasi mudah dipahami, 

tepat dan jelas. 

    4 100 % 

 

 

 

7. 

 

 

 

Tampilan 

Tampilan sampul LKPD menarik     4 100 % 

Tampilan materi yang dibahas sangat 

menarik 

    4 100 % 

Tampilan tugas dan latihan menarik 

peserta didik 

    3 75 % 

Tampilan gambar dalam LKPD menarik     4 100 % 

Hasil pencetakan dan penjilidan baik     3 75 % 

 

 

 

 

 

 

Sususan materi pelajaran sistematis     3 75 % 

Susunan antar pokok bahasan dan 

paragraf mudah dipahami 

    3 75 % 
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8. 

 

 

 

Kriteria Fisik 

Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca     4 100 % 

Kesesuaian perbandingan huruf antar 

judul, sub judul dan konten materi 

    4 100 % 

Ketepatan penggunaan huruf kapital 

sangat baik 

    3 75 % 

Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten pada setiap halaman 

    4 100 % 

Kerapian jarak dan penempatan gambar 

atau animasi baik. 

    4 100 % 

Rata-Rata 93,38 % 

Kriteria Sangat Praktis 
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REKAPITULSAI DAN HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TAHAP UJI COBA LAPANGAN 

AWAL 

 

No 

 

Aspek 

 

Deskripsi 

Skor  

Skor 

 

Skor 

Total 

 

Persentase ST

S 

TS S SS 

 

 

1. 

 

 

Kualitas Isi 

 

Informasi pada LKPD memberikan saya 

pengetahuan baru 

0 0 6 3 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 6) + (4 x 3) 30 83,33 % 

Informasi yang disampaikan pada 

LKPD mudah dibaca dan dimengerti 

0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10 % 

 

2. 

 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan mudah 

dimengerti 

0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 6) 33 91,70 % 

Tidak ada kalimat yang 

membingungkan 

0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 6) 33 91,70 % 

 

 

 

3. 

 

 

 

Multiple 

Representas

i 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek makroskopik pada materi hukum 

dasar kimia 

0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10 % 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek mikroskopik pada materi hukum 

dasar kimia 

0 0 2 7 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 2) + (4 x 7) 34 94,40 % 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek simbolik pada materi hukum 

0 0 4 5 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4 x 5) 32 88,90 % 

Lampiran C – 7 
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dasar kimia 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

Kegiatan “mengamati” melatih saya 

untuk dapat memperhatikan percobaan 

yang akan dilakukan, agar dapat 

mengisi tabel pengamatan yang telah 

tersedia.   

0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10 % 

 Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih saya dalam memperoleh hasil-

hasil percobaan yang telah dilakukan 

0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 6) 33 91,70 % 

Kegiatan “menanya” melatih saya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil percobaan 

0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10 % 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

saya untuk mengaitkan antara teori 

dengan percobaan 

0 0 4 5 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4x 5) 32 88,90 % 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

melatih saya menuliskan atau 

menyimpulkan hasil percobaan yang 

diperoleh antara teori dan percobaan   

0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 6) 33 91,70 % 

 

5. 

 

Evaluasi 

Petunjuk mengerjakan soal sangat jelas 0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10% 

Soal- soal pada LKPD memudahkan 0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x6) 33 91,70 % 
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saya dalam memahami materi 

 

6. 

 

Tampilan 

Fisik 

Sampul LKPD menarik perhatian 0 0 6 3 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 6) + (4 x 3) 30 83,30 % 

Tulisan dapat terbaca dengan jelas 0 0 4 5 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4 x 5) 32 88,90 % 

Gambar terlihat dengan jelas 0 0 4 5 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 4) + (4 x 5) 32 88,90 % 

 

 

7. 

 

 

Motivasi 

LKPD membuat saya semangat dalam 

belajar 

0 0 3 6 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 3) + (4 x 6) 33 91,70 % 

LKPD membuat belajar saya menjadi 

lebih mudah memahami materi 

0 0 5 4 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 5) + (4 x 4) 31 86,10 % 

LKPD membuat rasa ingin tahu saya 

semakin bertambah 

0 0 6 3 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 6) + (4 x 3) 30 83,30 % 

Rata-Rata 88,33 % 

Kriteria Sangat 

Praktis 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL POSTTEST  PADA UJI COBA LAPANGAN 

AWAL DI KELAS X IPA 3, X IPA 4 DAN X IPA 5 SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA 

 

 

No. 

Kode 

Siswa 

No. Soal ∑ 𝒙𝒋𝒊  ∑ 𝒙𝒋𝒊
𝟐
 

1 2 3 4 5 𝒙𝟏 𝒙𝟏  𝟐 𝒙𝟐 𝒙𝟐  𝟐 𝒙𝟑  𝒙𝟑  𝟐 𝒙𝟒 𝒙𝟒  𝟐 𝒙𝟓 𝒙𝟓  𝟐 

1 ULA1 15 225 10 100 22 484 10 100 20 400 77 5929 

2 ULA2 20 400 15 225 26 676 5 25 15 225 81 6561 

3 ULA3 15 225 5 25 25 625 15 225 15 225 75 5625 

4 ULA4 10 100 15 225 23 529 10 100 10 100 68 4624 

5 ULA5 10 100 15 225 27 729 10 100 15 225 77 5929 

6 ULA6 20 400 10 100 5 25 5 25 20 400 60 3600 

7 ULA7 15 225 5 25 26 676 15 225 15 225 76 5776 

8 ULA8 10 100 15 225 16 256 15 225 20 400 76 5776 

9 ULA9 15 225 10 100 24 576 10 100 20 400 79 6241 

Jumlah 130 2000 100 1250 194 4576 95 1125 150 2600 669 50061 

 

1. Menghitung Nilai Varian Soal Menggunakan Rumus: 

𝜎𝑖  2 =  
∑ 𝑥2𝑖  − (∑ 𝑥𝑖𝑁 )2

𝑁   
Katerangan: 𝜎𝑖  2  = Varian butir ke soal ke – i (∑ 𝑥𝑖𝑁 )2

 = Kuadrat jumlah skor ke – i  yang diperoleh peserta didik 

 ∑ 𝑥2𝑖  =  Jumlah kuadrat skro ke – i yang diperoleh peserta didik 

N  = Jumlah subjek. 

Lampiran C – 8 
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A. Menentukan Nilai Varian Tiap Item Soal: 

1) Varian soal no. 1 𝜎1  2 =  
∑ 𝑥21  − (∑ 𝑥1𝑁 )2𝑁  

= 
2000 − (1309 )29  

= 
2000 – 208,6419  

= 199,040 

 

2) Varian soal no. 2 𝜎2  2 =  
∑ 𝑥22  − (∑ 𝑥2𝑁 )2𝑁   

𝜎2  2 =  
1250 − (1009 )29   

= 
1250 – 123,4569  

=  125,171 

 

3) Varian soal no. 3 𝜎3  2 =  
∑ 𝑥23  − (∑ 𝑥3𝑁 )2𝑁   

𝜎3  2 =  
4576 − (1949 )29   

= 
4576 −  464,6419   

= 456,818 

 

4) Varian soal no.4 𝜎4  2 =  
∑ 𝑥24  − (∑ 𝑥4𝑁 )2𝑁   
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𝜎4  2 =  
1125− (959 )29   

= 
1125 −  111,4199   

= 112,620 

 

5) Varian soal no. 5 𝜎5  2 =  
∑ 𝑥25  − (∑ 𝑥5𝑁 )2𝑁   

𝜎4  2 =  
2600 − (1509 )29   

= 
2600 −  277,7789   

= 258,025 

 

6) Jumlah varian butir ∑ 𝜎𝑏2 = 𝜎1  2 + 𝜎2  2 + 𝜎3  2 + 𝜎4  2 + 𝜎5  2 

=  199,040 + 125,171 + 456,818 + 112,620 + 258,025 

= 1151,670 

 

B. Menentukan Nilai Varians Total: 𝜎𝑡  2 =  
∑ 2𝑋  − (∑ 𝑥𝑁 )2𝑁   

= 
50061 − (6699 )29  

= 
50061 – 5525,4449  

= 4948,395 

 

2. Menghitung Koefisien Reliabilitas Soal dengan Rumus: 𝑟𝑖𝑖 =  ( 
𝑘𝑘−1 ) ( 1- 

∑ 𝜎𝑏2∑ 𝜎𝑡2 )  
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Keterangan: 𝑟𝑖𝑖 = Reliabilitas instrumen, 

k = Banyaknya butir soal, ∑ 𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir, ∑ 𝜎𝑡2 = Varian total. 

 𝑟𝑖𝑖 =  ( 
𝑘𝑘−1 ) ( 1- 

∑ 𝜎𝑏2∑ 𝜎𝑡2 )  

= ( 
55−1 ) ( 1- 

1151,6704948,395 )  

= 1,25 . (1 – 0,233) 

= 1,25 . 0,767 

=  0,959 

Jadi, koefisien reliabilitas soal posttest yang digunakan adalah sebesar 0,959 yang 

terletak pada rentang 0,800-1,000 dengan kriteria sangat tinggi. 
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REKAPITULASI DAN HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON GURU TERHADAP UJI 

COBA LAPANGAN UTAMA 

 

No 
 

Aspek 
Deskripsi 

Skor  

X 

 

Persentase STS TS S SS 

1. 

 

 

Ketepatan 

Cakupan 

Kesesuaian dengan Kompetensi Inti     4 100 % 

Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar     4 100 % 

Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik 

    4 100 % 

2. 

   

 

Kualitas Isi 

Materi hukum dasar kimia sesuai dari 

sudut pandang ilmu kimia 

    3 75 % 

Tidak mengandung konsep yang salah     3 75 % 

Memberikan pengalaman belajar pada 

peserta didik 

    4 100 % 

Mengajak peserta didik aktif dalam 

pembelajaran. 

    3 75 % 

Contoh yang diberikan sesuai dengan 

fakta 

    4 100 % 

3. 

 

 

 

Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam penjelasan 

materi hukum dasar kimia mudah 

dimengerti 

    4 100 % 

Kesesuaian penggunaan bahasa dengan 

tingkat perkembangan mental peserta 

didik 

    4 100 % 

Kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan konsep tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah 

    4 100 % 

4. 

 

 

Multiple 

Representasi 

Terdapat aspek makroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Terdapat aspek mikroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Terdapat aspek simbolik pada materi 

hukum dasar kimia 

    4 100 % 

Lampiran C – 9 
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5. 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

 

 

Kegiatan “mengamati” melatih peserta 

didik untuk dapat memperhatikan 

percobaan yang akan dilakukan, agar 

dapat mengisi tabel pengamatan yang 

telah tersedia.   

    4 100 % 

Kegiatan “mengumpulkan data” melatih 

peserta didik dalam memperoleh hasil-

hasil percobaan yang telah dilakukan. 

    4 100 % 

Kegiatan “menanya” dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan hasil percobaan. 

    4 100 % 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

peserta didik untuk mengaitkan antara 

teori dengan percobaan. 

    4 100 % 

Kegiatan “mengkomunikasikan” 

menuliskan atau menyimpulkan hasil 

percobaan yang diperoleh antara teori dan 

percobaan   

    4 100 % 

 

6. 

 

 

Evaluasi 

Kesesuaian soal dengan indikator 

pembelajaran 

    4 100 % 

Soal pada LKPD mudah dipahami     4 100 %  

Petunjuk pada evaluasi mudah dipahami, 

tepat dan jelas. 

    4 100 % 

 

 

 

7. 

 

 

 

Tampilan 

Tampilan sampul LKPD menarik     4 100 % 

Tampilan materi yang dibahas sangat 

menarik 

    4 100 % 

Tampilan tugas dan latihan menarik 

peserta didik 

    4 100 % 

Tampilan gambar dalam LKPD menarik     4 100 % 

Hasil pencetakan dan penjilidan baik     4 100 % 

 

 

 

 

 

 

Sususan materi pelajaran sistematis     4 100 % 

Susunan antar pokok bahasan dan 

paragraf mudah dipahami 

    4 100 % 



155 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Kriteria Fisik 

Bentuk dan ukuran huruf mudah dibaca     4 100 % 

Kesesuaian perbandingan huruf antar 

judul, sub judul dan konten materi 

    4 100 % 

Ketepatan penggunaan huruf kapital 

sangat baik 

    4 100 % 

Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten pada setiap halaman 

    4 100 % 

Kerapian jarak dan penempatan gambar 

atau animasi baik. 

    4 100 % 

Rata-Rata 97,79 % 

Kriteria Sangat 

Praktis 
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REKAPITULASI DAN HASIL PERHITUNGAN ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TAHAP UJI COBA 

LAPANGAN UTAMA 

 

No 

 

Aspek 

 

Deskripsi 

Skor  

Skor 

 

Skor 

Total 

 

Persentase ST

S 

TS S SS 

 

 

1. 

 

 

Kualitas Isi 
 

Informasi pada LKPD memberikan 

saya pengetahuan baru 

0 0 20 44 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 20) + (4 x 44) 236 92,10 % 

Informasi yang disampaikan pada 

LKPD mudah dibaca dan dimengerti 

0 0 24 40 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 24) + (4 x 40) 232 90,60 % 

 

2. 

 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan mudah 

dimengerti 

0 2 25 37 (1 x 0) + (2 x 2) + (3 x 25) + (4 x 37) 227 88,60 % 

Tidak ada kalimat yang 

membingungkan 

0 3 29 32 (1 x 0) + (2 x 3) + (3 x 29) + (4 x 32) 221 86,30 % 

 

 

 

3. 

 

 

 

Multiple 

Representa

si 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek makroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

0 0 27 37 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 27) + (4 x 37) 229 89,40 % 

LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek mikroskopik pada materi 

hukum dasar kimia 

0 0 31 33 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 31) + (4 x 33) 225 87,80 % 

Lampiran C – 10 
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LKPD ini membuat saya mengetahui 

aspek simbolik pada materi hukum 

dasar kimia 

0 0 31 33 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 31) + (4 x 33) 225 87,80 % 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan 

Scientific 

Kegiatan “mengamati” melatih saya 

untuk dapat memperhatikan 

percobaan yang akan dilakukan, 

agar dapat mengisi tabel pengamatan 

yang telah tersedia.   

0 0 30 34 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 30) + (4 x 34) 226 88,20 % 

 Kegiatan “mengumpulkan data” 

melatih saya dalam memperoleh 

hasil-hasil percobaan yang telah 

dilakukan 

0 0 34 30 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 34) + (4 x 30) 222 86,70 % 

Kegiatan “menanya” melatih saya 

untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan 

hasil percobaan 

0 0 28 36 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 28) + (4 x 36) 228 89 % 

Kegiatan “mengasosiasikan” melatih 

saya untuk mengaitkan antara teori 

dengan percobaan 

0 0 35 29 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 35) + (4 x 29) 221 86,30 % 
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Kegiatan “mengkomunikasikan” 

melatih saya menuliskan atau 

menyimpulkan hasil percobaan yang 

diperoleh antara teori dan percobaan   

0 0 30 34 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 30) + (4 x 34) 226 88,20 % 

 

5. 

 

Evaluasi 

Petunjuk mengerjakan soal sangat 

jelas 

0 0 26 38 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 26) + (4 x 38) 230 89,80 % 

Soal- soal pada LKPD memudahkan 

saya dalam memahami materi 

0 0 22 42 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 22) + (4 x42) 234 91,40 % 

 

6. 

 

Tampilan 

Fisik 

Sampul LKPD menarik perhatian 0 3 20 41 (1 x 0) + (2 x 3) + (3 x 20) + (4 x 41) 230 89,80 % 

Tulisan dapat terbaca dengan jelas 0 0 15 49 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 15) + (4 x 49) 241 94,10 % 

Gambar terlihat dengan jelas 0 2 18 44 (1 x 0) + (2 x 2) + (3 x 18) + (4 x 44) 234 91,40 % 

 

 

7. 

 

 

Motivasi 

LKPD membuat saya semangat 

dalam belajar 

0 0 36 28 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 36) + (4 x 28) 220 85,90% 

LKPD membuat belajar saya 

menjadi lebih mudah memahami 

materi 

0 0 37 27 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 37) + (4 x 27) 219 85,50 % 

LKPD membuat rasa ingin tahu saya 

semakin bertambah 

0 0 25 39 (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 25) + (4 x 39) 231 90,20 % 

Rata-Rata 88,95 % 

Kriteria Sangat Praktis 
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REKAPITULASI NILAI POSTTEST PESERTA DIDIK UJI COBA 

LAPANGAN UTAMA KELAS X IPA 1 

No 

Kode Peserta 

Didik 

Nilai Postest Keterangan 

1 ULU 1 

38 TT 

2 ULU 2 

55 TT 

3 ULU 3 

45 TT 

4 ULU 4 

50 TT 

5 ULU 5 

93 T 

6 ULU 6 

35 TT 

7 ULU 7 

68 TT 

8 ULU 8 

78 T 

9 ULU 9 

78 T 

10 ULU 10 

75 T 

11 ULU 11 

80 T 

12 ULU 12 

75 T 

13 ULU 13 

75 T 

14 ULU 14 

77 T 

15 ULU 15 

78 T 

16 ULU 16 

25 TT 

Lampiran C – 11 
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17 ULU 17 

88 T 

18 ULU 18 

78 T 

19 ULU 19 

75 T 

20 ULU 20 

82 T 

21 ULU 21 

75 T 

22 ULU 22 

83 T 

23 ULU 23 

93 T 

24 ULU 24 

78 T 

25 ULU 25 

75 T 

26 ULU 26 

82 T 

27 ULU 27 

75 T 

28 ULU 28 

80 T 

29 ULU 29 

77 T 

30 ULU 30 

75 T 

31 ULU 31 

77 T 

32 ULU 32 

80 T 

Jumlah 2298 

Rata-Rata 71,81 

Persentase Ketuntasan 78,12% 
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REKAPITULASI NILAI POSTTEST PESERTA DIDIK UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

KELAS X IPA 2 

No Kode Peserta Didik Nilai Postest Keterangan 

1 ULU 1 75 T 

2 ULU 2 98 T 

3 ULU 3 83 T 

4 ULU 4 75 T 

5 ULU 5 65 TT 

6 ULU 6 85 T 

7 ULU 7 70 TT 

8 ULU 8 70 TT 

9 ULU 9 60 TT 

10 ULU 10 70 TT 

11 ULU 11 80 T 

12 ULU 12 83 T 

13 ULU 13 55 TT 

14 ULU 14 80 T 

15 ULU 15 78 T 

16 ULU 16 80 T 

17 ULU 17 75 T 

18 ULU 18 83 T 

19 ULU 19 75 T 

20 ULU 20 75 T 

21 ULU 21 78 T 

22 ULU 22 78 T 

23 ULU 23 98 T 

24 ULU 24 78 T 

25 ULU 25 85 T 

26 ULU 26 75 T 

27 ULU 27 78 T 

28 ULU 28 90 T 

29 ULU 29 83 T 

30 ULU 30 88 T 

31 ULU 31 78 T 

32 ULU 31 75 T 
Jumlah 2499 

Rata-Rata 78,09 

Persentase Ketuntasan 81,25% 

Lampiran C – 12 
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SURAT KETERANGAN VALIDATOR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lampiran D – 1 
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SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran D – 2 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN AWAL 

1. Pembelajaran Menggunakan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan Soal Posttest dan Mengisi Angket Respon Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran E – 1 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

Kelas X IPA 1 

1. Pembelajaran Menggunakan LKPD Berbasis Multiple Representasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan Soal Posttest dan Mengisi Angket Respon Peserta Didik 

 

 

 

 

Lampiran E – 2 
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Kelas X IPA 2 

1. Pembelajaran Menggunakan LKPD Berbasis Multiple Representasi 
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2. Mengerjakan Soal Posttest dan Mengisi Angket Respon Peserta Didik 
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