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MOTTO 

 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi 
kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Q.S Al-Baqarah : 216) 
 
 

“Allah subhanahu wata’ala menjadikan ilmu bagi hati laksana air hujan 
bagi tanah. Sebagaimana tanah/bumi tidak akan hidup kecuali dengan 
curahan air hujan, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi hati 

kecuali dengan ilmu ” 
(Ibnu Qoyyim Rahimahullah) 

 
 

“Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak 
melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki 

kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya” 
(Imam Syai’i Rahimahullah) 

 
 

“Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus 
bergerak” 

(Albert Einsten) 
 
 

Jangan jadikan beban setiap urusan hidupmu, jalani, syukuri, dan 
nikmati, in syaa allah semuanya akan terasa mudah 

(Penulis)  
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ABSTRAK 

  

AZIMAH AMALIA. 141620329. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Berbasis Think Talk Write (TTW) Pada Materi Hidrokarbon Untuk Kelas XI 

IPA MA Al-Mustaqim. Dibimbing oleh FITRIANI, S.Si, M.Si, M.Sc dan 

RAUDHATUL FADHILAH, S.Pd, M.Si. 

 

Penelitian pengembangan ini dilatar  belakangi  oleh  rendahnya pengetahuan 

peserta didik dalam memahami konsep hidrokarbon. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Think, Talk, Write 

(TTW) Pada materi hidrokarbon. Jenis penelitian ini adalah pengembangan Research 

and Development (R&D) model 4D yang dibatasi hanya sampai 3D yaitu Define, 

Design dan Develop. Instrumen yang digunakan adalah lembar   validasi, lembar 

angket respon peserta didik dan guru serta lembar tes soal pretest dan postest. Hasil 

analisis   menunjukkan   kriteria   kevalidan   oleh   validator   diperoleh   nilai 

persentase rata-rata ahli materi sebesar 94,60% (sangat valid) dan   nilai persentase 

rata-rata ahli  media sebesar 93,75% (sangat valid). Kriteria kepraktisan diketahui 

dari angket respon peserta didik dan guru.  Hasil angket respon  peserta didik uji 

coba terbatas diperoleh nilai persentase rata- rata sebesar 88,3% (sangat praktis)  dan 

respon guru uji coba lapangan utama diperoleh nilai persentase rata-rata sebesar 

93,4% (sangat praktis). Kriteria keefektifan LKPD Berbasis TTW dilihat dari hasil 

Pretest dan Postest  peserta didik yang diperoleh setelah menggunakan LKPD dan  

dihitung menggunakan rumus N-gain diperoleh nilai pada uji coba lapangan utama 

sebesar 0,75 (kategori tinggi). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan pengembangan LKPD Berbasis TTW layak digunakan sebagai bahan 

ajar pada materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim. 

  

Kata Kunci  : Hidrokarbon Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Think Talk Write 

(TTW) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Madrasah Aliyah (MA)  merupakan   salah satu bentuk satuan pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan berlatar belakang agama yang setara  

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),  

yang merupakan lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). MA yang ada di Kubu Raya salah satunya adalah MA Al- 

Mustaqim yang telah menerapkan kurikulum 2013.  MA Al-Mustaqim  memiliki 

Jurusan peminatan yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Pada kedua Jurusan tersebut terdapat beberapa mata pelajaran di 

antaranya adalah kimia. Mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran di SMA 

yang mempunyai tujuan agar peserta didik memahami  konsep,  prinsip, hukum  

dan teori kimia serta saling keterkaitannya dan penerapannya untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Namun 

demikian, mata pelajaran ini dianggap sulit oleh peserta didik karena  masih  

kurangnya  pemahaman  siswa  dalam  penguasaan konsep dasar kimia (Ristiyani 

& Bahriah, 2016) 

Berdasarkan observasi di MA Al-Mustaqim Sungai Raya dalam proses 

pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Bahan ajar 

yang digunakan guru maupun peserta didik adalah modul pengayaan kimia, akan 

tetapi modul pengayaan kimia jarang digunakan. Pada dasarnya modul pengayaan 

kurang tepat jika digunakan di dalam kelas dengan kemampuan peserta didik yang 

bervariasi. Kegiatan pembelajaran pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran 

tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta didik 

yang memiliki kelebihan sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan 

perkembangan minat, bakat dan kecakapannya (Arikunto, 2002). Sehingga kurang 

tepat jika digunakan di dalam kelas yang tidak semua peserta didik berkemampuan 

lebih. 

1 
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Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada guru dan 

peserta didik yang mendapatkan hasil bahwa modul pengayaan kimia terdapat 

beberapa kekurangan seperti banyaknya menyajikan teori namun kurangnya soal-

soal latihan dan terdapat beberapa kalimat yang sulit dipahami peserta didik. Hal 

ini menyebabkan peserta didik sulit memahami kalimat pada materi yang terdapat 

di dalam modul dan kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal pada materi 

yang memiliki banyak konsep seperti materi hidrokarbon. Materi yang dianggap 

sulit oleh peserta didik adalah materi hidrokarbon, karena terdapat banyak konsep 

yang harus dipahami untuk mengerjakan soal. Khususnya pada sub materi 

kekhasan atom karbon dan tata nama alkana, alkena dan alkuna (Lampiran A-3). 

Kesulitan siswa terhadap materi hidrokarbon dapat terlihat dari rendahnya 

persentase ketuntasan ulangan harian yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.    

Tabel 1.1. Persentase Ketuntasan Ulangan Harian Semester Ganjil Kelas XI 

IPA  MA Al-Mustaqim Sungai Raya 

Kelas Materi 
Jumlah 

Siswa 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Persentase % 

 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 

XI IPA 

Hidrokarbon 33 5 28 15% 85% 

Termokimia 33 7 26 21% 79% 

Laju Reaksi 33 `10 23 30% 70% 

 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa persentase ketidaktuntasan terbesar terdapat pada materi 

hidrokarbon yaitu  sebesar 85%. Kesulitan peserta didik dalam memahami materi 

hidrokarbon diungkapkan oleh Siswaningsih (2014) yang menyatakan bahwa lebih 

dari 75% peserta didik menyatakan kesulitan pada konsep kekhasan atom karbon, 

rantai tertutup, dan hidrokarbon tak jenuh. Hal ini dikarenakan, peserta didik 

masih sulit memahami bahwa atom C memiliki 4 ikatan yang dapat berikatan 

dengan 4 atom C lainnya atau 4 atom H, sehingga peserta didik sulit 

menentukan sisa atom H yang dapat berikatan dengan atom C dan sulit 

menentukan tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna.  

Materi Hidrokarbon merupakan materi kimia yang diajarkan pada kelas XI 

semester I. Materi ini berkaitan dengan konsep seperti senyawa hidrokarbon 
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(identifikasi atom C dan H), kekhasan atom karbon, atom C primer, sekunder, 

tersier, dan kuarterner, struktur alkana, alkena dan alkuna, isomer, sifat-sifat  fisik  

alkana, alkena dan  alkuna serta reaksi senyawa. Artinya ketika mempelajari 

materi ini peserta didik dihadapkan dengan kegiatan pembelajaran seperti 

mengingat banyak fakta serta memahami konsep-konsep (Siswaningsih, 2014). 

Sehingga diperlukan bahan ajar yang tepat untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi hidrokarbon. 

Bahan ajar yang diharapkan adalah bahan ajar yang  sesuai dengan  

kurikulum  2013  serta  dapat  meningkatkan  pemahaman kognitif peserta didik 

dari segi konsep materi dan percobaan. Bahan ajar pada dasarnya merupakan 

segala bahan (baik informasi, alat maupun  teks) yang disusun   secara sistematis 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran (Prastowo, 2015). Bahan ajar yang sesuai 

dengan sekolah dan kurikulum 2013 adalah Lembar Kerja Peserta Didik  (LKPD). 

LKPD merupakan salah satu bentuk panduan belajar yang digunakan   

dalam pembelajaran dan berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik untuk 

memudahkan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar (Hairudin, 2016).  

LKPD sama seperti LKS hanya  saja menurut Permendikbud No 65 tahun 2013 

LKS diganti istilahnya menjadi LKPD dan LKPD yang dikembangkan harus 

sesuai dengan pendekatan scientific yang terdiri dari lima langkah pembelajaran, 

dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan 

mengkomunikasikan. Pendekatan scientific menjadikan proses pembelajaran 

berpusat pada peserta didik dan guru hanya membimbing peserta didik dalam 

melakukan aktivitas pembelajaran (Permendikbud, 2014). 

LKPD yang biasa digunakan di sekolah hanya berisi materi, petunjuk  

praktikum  dan  soal-soal.  Penyajian  isi  materi, kegiatan percobaan dan soal-

soal kurang memberikan pengalaman-pengalaman belajar peserta didik melalui 

proses mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan seperti yang terdapat di Kurikulum 2013. Apalagi kegiatan 

percobaan sangat jarang dilakukan. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 
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mengutamakan pendekatan scientific. Salah satu model  pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan scientific adalah model pembelajaran Kooperatif. 

Menurut Trianto (2011) model pembelajaran kooperatif merupakan 

sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja 

dengan cara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abidin 

(2014) pembelajaran kooperatif akan menempatkan anak cerdas dalam kelompok 

sebagai anggota yang akan banyak membantu anak- anak lain yang kurang 

mampu. Salah satu tipe pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

tersebut adalah dengan memadukan LKPD dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

TTW merupakan pembelajaran dimana siswa diberikan kesempatan untuk 

memulai belajar dengan memahami permasalahan terlebih dahulu, kemudian 

terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok, dan akhirnya menuliskan dengan 

bahasa sendiri hasil belajar yang diperolehnya. Suyatno (2009) mengemukakan 

bahwa model pembelajaran TTW adalah pembelajaran yang dimulai dengan 

berpikir dengan bahasa bacaan, hasil bacaannya di komunikasikan dengan 

presentasi. Pembelajaran kooperatif tipe TTW ini akan mendorong siswa aktif 

dalam pembelajaran dan aktif dalam kelompoknya. Pembelajaran kooperatif tipe 

TTW ini dapat mengembangkan tulisan dengan lancar dan dapat melatih bahasa 

sebelum dituliskan. Aktivitas berpikir, berbicara dan menulis ini adalah satu 

bentuk aktivitas belajar mengajar yang memberikan peluang kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif (Huda, 2013). 

Kelebihan  LKPD  dengan  tipe TTW  ini  dibandingkan  dengan LKPD 

konvensional atau LKPD yang dikeluarkan oleh penerbit adalah LKPD tipe TTW 

ini menerapkan LKPD yang mengaplikasikan model pembelajaran TTW. LKPD 

yang dikembangkan memuat tiga prosedur pembelajaran TTW. Prosedur 

pembelajaran berbasis TTW terdiri dari tiga langkah, yaitu (1) Think (berpikir), 

(2) Talk (berbicara), (3) Write (menulis). 

Berdasarkan karakteristik peserta didik dan materi, LKPD berbasis TTW 

sesuai jika dikembangkan untuk materi hidrokarbon, karena pada LKPD berbasis 

TTW ini peserta didik diberikan pengalaman belajar berupa menemukan konsep 
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dengan langkah-langkah TTW yaitu Think peserta didik diberikan kesempatan 

untuk berpikir dan mencari informasi dari konsep hidrokarbon, kemudian pada 

tahap Talk, peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bekerja 

sama dengan kelompoknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan pada 

tahap Write peserta didik menuliskan kembali dengan bahasanya sendiri. 

Penggunaan LKPD berbasis TTW diharapkan dapat memberikan pengalaman 

belajar kepada peserta didik untuk menemukan konsep dari materi hidrokarbon. 

Penelitian yang mengembangkan LKS atau LKPD telah banyak dilakukan, 

salah satunya oleh  Wibowo dkk (2017) menunjukkan hasil analisis data diperoleh 

bahwa hasil tanggapan peserta didik pada uji coba skala besar memperoleh 

persentase keidealan sebesar 94,1% termasuk kualitas baik, peserta didik 

memberikan tanggapan positif terhadap LKPD berbasis integrasi-interkoneksi 

sedangkan hasil hasil evaluasi peserta didik dalam uji coba skala besar diperoleh 

100% ketuntasan  dengan kategori sangat baik. Selain itu model pembelajaran tipe 

TTW yang dilakukan oleh Sariningrum (2017) menunjukkan hasil persentase 

aktivitas siswa secara klasikal diperoleh 90,3%. Adapun rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen (menggunakan model pembelajaran TTW) yaitu 

87,6 dan kelas kontrol (menggunakan model pembelajaran konvensional) yaitu 

75,4 dapat terlihat bahwa kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 

Berdasarkan permasalahan fakta-fakta yang tampak di lapangan dan 

penelitian yang relevan  maka peneliti tertarik  untuk  mengembangkan  LKPD 

berbasis TTW pada sub materi hidrokarbon yaitu kekhasan atom karbon, dan 

Tata Nama Senyawa Alkana, Alkena dan Alkuna untuk kelas XI IPA MA Al-

Mustaqim. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan ajar 

alternatif yang dapat memfasilitasi peserta didik melakukan pemahaman konsep 

dengan mengikuti tahap-tahap  yang ada pada  LKPD  dengan  model  

pembelajaran berbasis TTW dan  sesuai dengan kurikulum 2013. LKPD yang 

dibuat adalah LKPD yang memenuhi beberapa syarat yaitu LKPD tersebut harus 

divalidasi sehingga memenuhi analisis kevalidan, kepraktisan dan di uji 

keefektifannya. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan    latar    belakang    yang    telah    dipaparkan,    maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kevalidan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis 

TTW pada  materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim ? 

2. Bagaimana kepraktisan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis 

TTW pada  materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim ? 

3. Bagaimana keeektifan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis 

TTW pada  materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana: 

1. Kevalidan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis TTW 

pada materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim  

2. Kepraktisan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis TTW 

pada materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim  

3. Kefektifan hasil pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis TTW 

pada materi hidrokarbon di kelas XI IPA MA Al-Mustaqim 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat antara lain: 

1. Bagi Peserta didik 

 LKPD berbasis TTW yang di hasilkan dari penelitian ini   dapat membantu 

peserta didik dalam memahami konsep sekaligus mengembangkan 

kemampuan berpikir baik pada sub materi sifat senyawa ion dan kovalen 

2. Bagi guru 

LKPD berbasis TTW yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan guru 

sebagai bahan ajar alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan memahami 

konsep mengunakan media LKPD 
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3. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang berhubungan 

dengan konsep sehingga mampu diaplikasikan dan dimanfaatkan setelah 

menjadi seorang guru. 

 

E.  Definisi Operasional 

Definisi  operasional  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran yang sama 

antara pembaca dan penulis dalam memahami istilah yang digunakan dan  

memberi  batasan  kepada  peneliti  mengenai  ruang lingkup penelitiannya. 

1.   Penelitian Pengembangan 

Pengembangan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mengacu 

pada produk yang dihasilkan dalam proyek penelitian, yaitu berupa  perangkat  

pembelajaran dalam bentuk LKPD berbasis TTW yang mengacu pada model 

pembelajaran 4D. Model 4D yang terdiri dari Define (Pendefisian), Design 

(Perancangan), dan  Develop (Pengembangan) dan Disseminate (Penyebarluasan). 

Akan tetapi prosedur pengembangan dibatasi sampai prosedur Develop 

(Pengembangan) tanpa melakukan Disseminate (Penyebarluasan). 

2.   LKPD  Berbasis Think Talk Write (TTW) 

LKPD berbasis TTW adalah LKPD yang memvariasikan dengan model 

pembelajaran TTW. Isi dari LKPD ini memuat tentang materi yang membuat 

peserta didik susah memahami konsepnya  yaitu materi hidrokarbon dengan  

tambahan 3 tahap TTW yaitu (1) Think (berpikir), pada tahap ini siswa diberikan 

stimulus dan diberikan kesempatan untuk berpikir (2) Talk (berbicara), yaitu 

siswa diberikan kesempatan untuk emberikan ide-ide di dalam kelompoknya (3) 

Write (menulis), yaitu siswa menuliskan ide dari hasil diskusi dengan bahasanya 

sendiri. LKPD TTW ini memiliki komponen-komponen penyusunan yang 

meliputi (Prastowo, 2015): 

a.  Judul LKPD 

b.  Petunjuk belajar 

c.  Kompetensi yang akan dicapai 

d.  Informasi pendukung 
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e.  Tugas-tugas dan langkah kerja 

f.  Penilaian  

 

3. Materi Hidrokarbon  

Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon 

(C) dan atom hidrogen (H). Hidrokarbon memiliki rantai yang akan saling 

berikatan antara atom C dan atom H.  Materi  hidrokarbon  yang  diteliti  adalah 

sub materi, kekhasan atom karbon, atom C primer, sekunder, tersier dan kuartener 

serta tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna. Materi ini diajarkan pada 

kelas XI Semester Ganjil pada kurikulum 2013. 

 

4.   Kelayakan LKPD Berbasis Think Talk Write (TTW) 

a.   Analisis kevalidan LKPD Think Talk Write (TTW) 

Analisis kevalidan LKPD berbasis TTW yang dikembangkan yaitu berupa 

analisis yang dilakukan oleh 3 validator. Validator menganalisis kevalidan LKPD 

berbasis TTW dari segi penulisan materi dan media yang memenuhi nilai 

kevalidan. LKPD Berbasis TTW dapat memenuhi analisis kevalidan jika 

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

b.   Analisis kepraktisan LKPD berbasis Think Talk Write(TTW) 

Sebuah LKPD dikatakan praktis bila pelaksanaannya mudah dan dalam 

waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian ini akan dilihat kepraktisan  LKPD  

berbasis TTW.  LKPD Berbasis TTW dapat memenuhi analisis kepraktisan jika 

diperoleh nilai angket respon peserta didik dan guru sebesar ≥ 61 (Centaury, 

2015). 

c.   Analisis keefektifan 

LKPD yang dikembangkan dapat dikatakan efektif jika hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKPD 

Berbasis TTW mengalami peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar 

peserta didik diukur menggunakan hasil pretest dan posstest kemudian dianalisis 

menggunakan rumus N- gain. LKPD dikatakan efektif jika diperoleh nilai N-

gain antara 0,61-0,80 dengan kriteria tinggi (Meltzer, 2002). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian dan Pengembangan (Research And Development) 

1. Pengertian Penelitian Pengembangan  

 Penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) 

adalah suatu proses atau suatu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau 

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

laboratorium, tetapi juga bisa perangkat lunak (soft ware), seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 

laboratorium, atau pun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, manajemen dan lain-lain (Sukmadinata, 2007: 164). 

Pengembangan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mengacu 

pada produk yang dihasilkan dalam proyek penelitian yaitu berupa perangkat 

pembelajaran dalam bentuk modul pembelajaran kimia berbasis multipel 

representasi yang mengacu pada model pembelajaran 3D hasil modifikasi 

model 4D yang direkomendasikan Thiagarajan yang terdiri atas Define 

(Pendefisian), Design (Perancangan) dan Develop (Pengembangan). 

2. Pengembangan Sistem Pembelajaran 

 Metode pengembangan sistem pembelajaran tidak jauh berbeda dengan 

metode pengembangan produk lainnya. Produk pengembangan lebih singkat 

karena produk yang dihasilkan tidak terlalu beresiko dan dampak sistem 

terbatas pada peserta didik yang menjadi sasaran. Tahap penelitian dan 

pengembangan sistem pembelajaran dapat dianalisis dari serangkaian tugas 

pendidik dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu dari mulai merancang, 

melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran. Sistem 

pembelajaran yang dikembangkan bermakna luas, karena sistem terdiri dari 

komponen input, proses dan output. Komponen input pembelajaran terdiri dari 

karakteristik peserta didik, karakteristik guru dan sasaran prasarana dan 

perangkat pendukung pembelajaran. Komponen proses menitik beratkan pada 
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strategi, model dan metode pembelajaran. Komponen output berupa hasil dan 

dampak pembelajaran. Model penelitian dan pengembangan sistem 

pembelajaran dalam memilih salah satu dari komponen sistem, namun dalam 

penerapannya harus mempertimbangkan komponen sistem yang lain 

(Mulyatiningsih, 2012). 

3. Model Pengembangan Thiagajaran (3D Models)  

Thiagarajan (Mulyatiningsih, 2012) menggambarkan tahap model 3D 

terdiri atas Define (Pendefisian), Design (Perancangan), Develop 

(Pengembangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap 

pengembangan sebagai berikut:  

a. Define (Pendefinisian) 

  Kegiatan pada tahap define dilakukan untu menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Dalam model lain, tahap ini 

sering dinamakan dengan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tertentu 

membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara umum dalam 

pendefinisian ini dilakukan dengan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan (model R 

& D) yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bisa 

dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Dalam 

konteks pengembangan bahan ajar (modul, buku, LKS), tahap 

pendefinisian dilkukan dengan cara (Mulyatiningsih, 2012)  

1) Analisis Ujung Depan (Kurikulum) 

 Pada tahap awal peneliti perlu mengakaji kurikulum yang berlaku 

pada saat itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin 

dicapai. Analisis kurikulum berguna untuk menetapkan pada 

kompetensi yang mana bahan ajar tersebut akan dikembangkan. Hal ini 

dilakukan karena ada kemungkinan tidak semua kompetensi yang ada 

dalam kurikulum dapat disediakan bahan ajarnya.  

 

 



11 
 

2) Analisis Karakteristik Siswa 

Seperti layaknya seorang guru akan mengajar, guru harus mengenali 

karakteristik peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini 

penting karena semua proses pembelajaran akan disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk 

mengetahui karakteristik peserta didik antara lain: kemampuan 

akademik individu, karakteristik fisik, kemampuan kerja kelompok, 

motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan social, pengalaman 

belajar sebelumnya dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan 

pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan 

akademiknya, misalnya apabila tingkat pendidikan peserta didik masih 

rendah, maka penulisan bahan ajar harus menggunakan bahasa dan 

kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Apabila minat baca peserta 

didik masih rendah maka bahan ajar perlu ditambah dengan ilustrasi 

gambar yang menarik supaya peserta didik tertarik untuk membacanya.  

3) Analisis Materi 

 Analisis materi dilakukan dengan mengidentifikasi materi utama yang 

perlu diajarkan, mengumpulkan memilih materi yang relevan dan 

menyusunnya kembali secara sistematis.  

4) Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Sebelum menulis bahan ajar yaitu modul pembelajaran kimia berbasis 

multipel representasi, tujuan dan kompetensi yang hendak diajarkan 

perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi 

penelitian supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada saat 

mereka sedang menulis bahan ajar.   

b. Design (Perancangan) 

  Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyiapkan prototype perangkat 

pembelajaran. Thiagajaran membagi tahap design dalam empat kegiatan, 

yaitu construcing criterion-referenced test, media selection, format 

selection, initial design, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara 

lain: (1) menyusun test kriteria sebagai tindakan utama untuk mengetahui 
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kemampuan awal peserta didik dan sebagai alat evaluasi sebelum dan 

setelah implementasi kegiatan belajar mengajar, (2) memilih media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, 

(3) pemilihan bentuk penyajian pembelajaran disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang digunakan, (4) mensimulasikan penyajian materi 

dengan media dan langkah - langkah pembelajaran yang telah dirancang. 

Pada saat simulasi pembelajaran berlangsung, dilaksanakan penilaian dari 

teman sejawat.  

c. Develop (Pengembangan) 

  Thiagajaran membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: 

expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan 

teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. 

Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan evaluasi oleh ahli dari bidangnya. 

Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan 

rancangan pembelajaran. Developmental testing merupakan kegiatan uji 

coba rancangan pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji 

coba dicari data respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna 

model. Hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki produk. Setelah 

produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil 

yang efektif.  

  Tahap Pengembangan dalam konteks pengembangan bahan ajar (buku 

atau modul), dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul 

atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlihat pada saat validasi 

rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku 

ajar tersebut. Hasil pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga 

modul atau buku ajar tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan 

pengguna. Untuk mengetahui efektivitas modul atau bahan ajar tersebut 

dalam meningkatkan hasil belajar, kegiatan dilanjutkan dengan memberi 

soal-soal latihan yang materinya diambil dari modul atau buku ajar yang 

dikembangkan.  

 



13 
 

B. Lembar KerjaPeserta Didik  (LKPD) 

1.   Pengertian LKPD 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) awalnya dikenal dengan sebutan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu 

bentuk panduan belajar digunakan dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai 

panduan belajar peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar (Hairudin, 2016). 

LKPD menurut Lestari (2006) sangat penting untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar dan dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep 

(menyampaikan konsep baru) atau pada tahap pemahaman konsep (tahap lanjutan 

dari penanaman konsep), karena LKPD dirancang untuk membimbing peserta 

didik dalam mempelajari topik. LKPD merupakan pengembangan bahan ajar 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. Kegiatan dalam LKPD tersebut berisi 

kegiatan ilmiah (berorientasi proses sains). Melalui kegiatan ilmiah sejumlah 

keterampilan dapat dilatihkan atau dipelajari peserta didik. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum yang menekankan  pada  pendekatan  ilmiah  (Scientific)  

peserta  didik  untuk belajar secara aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba atau mengumpulkan data, mengasosiasikan atau menalar dan 

mengkomunikasikan (Asnaini, 2016). 

2.      Fungsi dan manfaat LKPD 

Menurut Haqsari (2014) fungsi dan manfaat LKPD sebagai berikut : 

a. Mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan secara 

kongkret. 

b. Mempercepat proses pengajaran. 

c. Mengetahui materi yang dikuasai peserta didik.  

d. Mengoptimalkan refrensi belajar mengajar. 

e. Membangkitkan minat dan motivasi peserta didik. 

f.  Mempermudah penyelesian tugas perorangan atau kelompok. 

g. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. 
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3.   Tujuan penyusunan LKPD 

  Tujuan penyusunan LKPD dalam hal ini, paling tidak ada empat poin 

yang menjadi tujuan penyusunan LKPD, yaitu (Prastowo, 2011: 206): 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan. 

c. Melatih kemandirian belajar peseta didik dan 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tigas kepada peserta didik. 

 

4.    Langkah-Langkah Pembuatan LKPD 

   Langkah-langkah untuk mengembangkan LKPD dapat dilakukan sebagai 

berikut (Poppy, 2009): 

a. Mengkaji  materi  yang  akan  dipelajari  peserta didik  yaitu  KD dan 

Indikator belajar. 

b. Mengidentifikasi jenis keterampilan proses yang akan dikembangkan pada 

saat pembelajaran. 

c.  Menentukan  bentuk  LKPD  sesuai  dengan  materi  yang  akan dipelejari. 

d. Merancang kegiatan yang akan ditampilkan pada lembar LKPD sesuai dengan 

keterampilan proses yang akan dikembangkan. 

e. Mengubah rancangan menjadi LKPD dengan tata letak yang menarik, muda 

dibaca dan digunakan. 

f. Menguji coba LKPD apakah sudah dapat digunakan peserta didik untuk 

melihat kekurangan dari LKPD. 

g.  Merevisi kembali LKPD. 

LKPD ini memiliki komponen-komponen penyusunan yang meliputi 

(Prastowo, 2015): 

a.  Judul LKPD 

b.  Petunjuk belajar 

c.  Kompetensi yang akan dicapai 

d.  Informasi pendukung 
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e.  Tugas-tugas dan langkah kerja 

f.  Penilaian  

  

5.    Macam-Macam  LKPD 

Menurut Trianto (2009: 222) lembar kerja peserta didik (LKPD) dapat 

berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan 

untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan 

eksperimen atau demonstrasi. Trianto (2009: 223) menambahkan bahwa LKPD 

memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik 

untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar 

sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. 

Menurut Prastowo (2015) jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka 

LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:  

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep  

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan  

3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar  

4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan  

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

6.   Prosedur Pengembangan LKPD 

Ada 4 langkah dalam mengembangkan LKPD yaitu sebagai berikut (Ango, 

2013). 

a.   Penentuan Tujuan Instruksional 

Penentuan tujuan mestinya dimulai dengan melakukan analisis peserta didik, 

yaitu mengenali siapa peserta didik kita, perilaku awal dan karakteristik awal 

yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan analisis ini akan diperoleh peta tentang 

kompetensi yang telah dan akan dicapai peserta didik , baik kompetensi umum 

maupun kompetensi khusus. Kedua kompetensi ini jika dirumuskan kembali 

dengan kaidah-kaidah yang berlaku, akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan 

tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa  
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yang  harus mampu dilakukan oleh seorang peserta didik yang berhasil belajar 

dengan baik, atau kompetensi yang akan dicapai peserta didik setelah melalui 

proses belajar. 

b. Pengumpulan Materi 

Tentukan materi dan tugas  yang akan dimuat dalam lembar kerja peserta 

didik dan pastikan pilihan ini sejalan dengan tujuan instruksional.  Kumpulkan  

bahan  atau  materi  dan  membuat  rincian tugas yang harus dilaksanakan peserta 

didik. Bahan yang akan dimuat dalam lembar kerja peserta didik dapat 

dikembangkan sendiri atau memanfaatkan materi yang sudah tersedia. 

c.  Penyusunan Elemen 

Elemen  lembar  kerja  peserta  didik  setidaknya  ada  unsur  materi, 

tugas dan latihan. 

d. Cek dan Penyempurnaan 

Dalam membuat lembar kerja peserta didik agar tepat dan akurat. maka 

harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 

1). Susunan Kalimat dan kata-kata diutamakan: 

a) Sederhana dan mudah dimengerti. 

b) Singkat dan jelas. 

c) Istilah baru hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu. 

2). Gambar dan ilustrasi hendaknya dapat: 

a) Membantu peserta didik memahami materi. 

b) Menunjukkan cara dalam menyusun sebuah pengertian. 

c) Membantu peserta didik berpikir kritis. 

d) Menentukan variabel yang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran. 

3). Tata letak hendaknya: 

a) Membantu   peserta   didik   memahami    materi   dengan menunjukkan 

urutan kegiatan secara logis dan sistematis. 

b) Menunjukkan bagian-bagian yang sudah diikuti dari awal hingga akhir. 

c)  Desain harus menarik. 
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C. Model Pembelajaran Tipe Think Talk Write (TTW) 

a.    Pengertian Pembelajaran Tipe Think Talk Write (TTW) 

TTW merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada pemahaman 

bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Model pembelajaran yang 

diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin (dalam Huda, 2013) ini pada 

dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis. Alur kemajuan 

model pembelajaran TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir  

atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah  proses  membaca.  Selanjutnya, 

berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis. 

Model ini merupakan model yang dapat melatih kemampuan berpikir dan 

berbicara siswa. 

Suyatno (2009: 66) mengemukakan bahwa model pembelajaran TTW 

adalah pembelajaran yang dimulai dengan berfikir dengan bahasa bacaan, 

hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi. Suhendar (2011:74) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran TTW pada dasarnya 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, sehingga dalam 

pelaksanaannya model ini membagi sejumlah siswa kedalam kelompok kecil 

secara heterogen agar suasana pembelajaran lebih efektif. 

Menurut Hamdayana (2014:216) model pembelajaran TTW melibatkan 

empat tahap penting yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam 

pembelajaran,yaitu : 

1.    Berpikir (Think) 

Aktivitas berpikir dapat dilihat dari proses membaca suatu teks bacaan, 

kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Dalam tahap ini, peserta 

didik secara individu memikirkan kemungkinan jawaban (strategi 

penyelesaian), membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa 

yang diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian  dalam  

bahasanya  sendiri.  Membuat  catatan  kecil  dalam  meningkatkan siswa 

dalam berpikir dan menulis. 
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2.    Berbicara (Talk) 

Tahap selanjutnya adalah talk yaitu berkomunikasi dengan menggunakan 

kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Fase berkomunikasi pada model 

ini memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Proses komunikasi di 

dalam kelas dapat dilakukan dengan cara diskusi. Diskusi pada fase talk ini 

merupakan sarana untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa. 

3.   Menulis (Write) 

Fase write yaitu menuliskan hasil diskusi atau pada lembar kerja siswa 

(LKS) yang disediakan. Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, 

karena setelah berdiskusi antar teman kemudian mengungkapkannya 

melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam membuat 

hubungan dan juga memungkin kan guru melihat pengembangan konsep 

siswa. 

4.   Presentasi 

Presentasi ini dimaksudkan agar siswa dapat berbagi pendapat dalam ruang 

lingkup yang lebih besar, yaitu dengan teman satu kelas. 

Langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  dalam  pelaksanaan  model  TTW  

ini  menurut Hamdayana (2014) adalah sebagai berikut: 

a) Guru membagikan LKPD yang memuat   aktifitas yang  harus 

dikerjakan oleh siswa serta petunjuk pelaksanaannya. 

b) Siswa membaca masalah yang ada dalam LKPD dan membuat 

catatan kecil secara  individu  tentang  apa  yang  siswa  ketahui  dan  

tidak  ketahui  dalam  masalah tersebut (think).  

c) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil (3-5 siswa). 

d) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu kelompoknya  

untuk memecahkan masalah agar bisa mengerjakan soal yang ada (talk). 

Dalam kegiatan ini  menggunakan bahasa dan  kata-kata sendiri  untuk  

menyampaikan ide-ide dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat 

menghasilkan solusiatas soal yang diberikan. 

e) Dari hasil diskusi, siswa secara individu merumuskan pengetahuan 

berupa jawaban atas soal (berisi landasan dan keterkaitan konsep, metode, 
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dan solusi) dalam bentuk tulisan (write) dengan bahasanya sendiri. Pada 

tulisan itu, siswa menghubungkan ide-ide yang di perolehnya melalui 

diskusi. 

f) Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok. 

g) Penghargaan kelompok 

h) Melakukan evalusi 

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Model TTW 

Dalam suatu model pembelajaran tidak terlepas dari suatu kelebihan dan 

kekurangan. Penerapan model pembelajaran TTW memiliki beberapa 

kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Maftuh dan 

Nurmani (Hamdayana, 2014: 222) bahwa: 

1. Kelebihan Model TTW 

a. Mempertajam seluruh keterampilan berpikir visual. 

b. Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam rangka memahami 

materi ajar. 

c. Dengan memberikan soal, dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif siswa. 

d. Dengan berinteraksi dan berdiskusi dengan   kelompok   akan 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. 

e. Membiasakan siswa berpikir dan berkomunikasi dengan teman, 

guru, dan bahkan dengan diri sendiri. 

2. Kekurangan Model TTW 

a.    Ketika siswa bekerja  dalam  kelompok  itu  mudah  kehilangan 

Kemampuan dan kepercayaan, karena didominasi oleh siswa yang 

mampu. 

b. Guru  harus  benar-benar  menyiapkan  semua  media  dengan  

matang  agar  dalam menerapkan model pembelajaran ini tidak 

mengalami kesulitan. 
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D.  Materi Hidrokarbon 

1.   Kekhasan Atom Karbon 

Atom karbon mempunyai nomor atom 6, dengan empat elektron valensi, 

keempat elektron valensi itu dapat membentuk pasangan elektron bersama 

dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini 

dapat digambarkan sebagai tangan ikatan seperti berikut ini. (Sudarmo, 2016) 

 

C 

 

Atom karbon dengan keempat tangan ikatan itu dapat membentuk rantai atom 

karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan, Kemungkinan-

kemungkinan yang bervariasi itu menyebabkan terjadinya banyak variasi 

senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Beberapa kemungkinan rantai 

karbon yang dibentuk dapat dikelompokkan sebagai berikut (Sudarmo, 2016)  

 a. Berdasarkan Jumlah Ikatan  

1) Ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu 

tangan ikatan (sepasang elektron ikatan). 

 

 

 

2) Ikatan rangkap dua, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan dua 

tangan ikatan (dua pasang elektron ikatan). 

 

  

 

3) Ikatan rangkap tiga (ganda tiga), yaitu ikatan antara atom-atom 

karbon dengan tiga tangan ikatan (tiga pasangan elektron ikatan).  

 

 

 

Berdasarkan Bentuk Rantai  
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1) Rantai terbuka (alifatis), rantai yang antara ujung-ujung atom 

karbonnya tidak saling berhubungan. Pada rantai jenis ini, ada rantai 

bercabang dan ada yang tidak bercabang.  

     

       

Rantai terbuka tidak bercabang             Rantai terbuka bercabang 

2) Rantai tertutup (siklis), pada rantai siklis ini terdapat pertemuan antara 

ujung-ujung rantai karbonnya. Terdapat dua macam rantai siklis, yaitu 

rantai siklis dan rantai aromatis Rantai aromatis merupakan rantai tertutup 

yang terdiri dari enam atom karbon yang saling berikatan, dengan ikatan 

rangkap selang-seling 

 

 

 

  

   Rantai Siklik 

 

 

 

 

 

         Aromatis 

 

2. Kedudukan Atom karbon dalam Rantai Karbon (atom C primer, 

sekunder, tersier dan kuartener) 

   Kedudukan atom hidrogen dalam suatu senyawa hidrokarbon ditentukan 

oleh kedudukan atom karbon yang melingkar. Kedudukan atom karbon sendiri 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu (Sudarmo, 2016) 
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a. Atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya terikat oleh satu atom 

karbon yang lain. 

b. Atom karbon sekunder,  yaitu atom karbon yang terikat oleh dua atom 

karbon yang lain. 

c. Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat oleh tiga atom karbon 

yang lain. 

d. Atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang terikat oleh tiga atom 

karbon yang lain. 

Perhatikan rantai karbon dibawah ini 

 

Dari rantai karbon diatas dapat dilihat keudukan atom karbonnya sebagai 

berikut 

a. Atom karbon primer  : 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17 

b. Atom karbon sekunder : 6, 8, 12  

c. Atom karbon tersier  : 2, 13, 15 

d. Atom karbon kuartener : 5, 9 

Tata Nama Senyawa Alkana, Alkena dan Alkuna 

Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon 

dibedakan menjadi: 

1. Hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang antarkarbon pada rantai 

karbon semuanya berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut juga sebagai 

alkana 

2. Hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang antar atom karbon pada 

rantai atom karbonnya terdapat ikatan rangkap dua atau tiga. Hidrokarbon 

yang mengandung ikatan rangkap dua disebut alkena dan hidrokarbon 

yang mengandung ikatan rangkap tiga disebut alkuna. 
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3. Tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna 

a. Alkana 

  Alkana sebagai hidrokarbon alifatik yang masing-masing atom 

karbonnya terikat pada empat atom lain. Alkana juga dikenal sebagai parafin 

atau hidrokarbon jenuh. alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2 dengan n = 

jumlah atom C. Ciri terpentingdari molekul hidrokarbon alkana adalah hanya 

terdapat ikata kovalen tunggal. Alkana yang paling sederhana adalah metana 

(CH4), yang merupakan hasil alami penguraian bakteri anaerob dari tanaman-

tanaman dalam air (Chang, 2004). 

    Tabel yang menunjukkan titik leleh dan titik didih isomer rantai lurus 

dari 10 alkana pertama. Empat yang pertama berwujud gas pada suhu kamar 

dan pentana sampai dekana berwujud cair. Dengan meningkatnya ukuran 

molekul, titik didih juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1. Deret Homolog Alkana 

Rumus 

Molekul 
Nama 

Jumlah atom 

karbon 
Titik leleh (°C) 

Titik Didih 

(°C) 

CH4 Metana 1 -182,5 -161,6 

C2H6 Etana 2 -183,3 -88,6 

C3H8 Propana 3 -189,7 -42,1 

C4H10 Butana 4 -138,3 -0,5 

C5H12 Pentana 5 -129,8 36,1 

C6H14 Heksana 6 -95,3 68,7 

C7H16 Heptana 7 -90,6 98,4 

C8H18 Oktana 8 -56,8 125,7 

C9H20 Nonana 9 -53,5 150,8 

C10H22 Dekana 10 -29,7 174,0 

 

 Satu atau lebih atom hidrogen digantikan dengan gugus lain, nama 

senyawanya harus menandai tempat atom karbon dimana penggantian itu 

terjadi. Sebagai contoh, bila satu atom hidrogen dikeluarkan dari metana, 

akan tersisa fragmen CH3 yang disebut gugus metil. Dengan cara yang sama, 

satu atom hidrogen dikeluarkan dari molekul etana menghasilkan gugus etil 



24 
 

atau C2H5. Gugus-gugus tersebut disebut gugus alkil karena berasal dari 

alkana. 

 Tabel 2.2 mencantumkan beberapa nama gugus alkil yang umum (Chang, 

2004) : 

Tabel 2.2. Nama Gugus Alkil 

Nama Alkil Rumus Alkil 

Metil CH3 

Etil CH3- CH2- 

Propil CH3- CH2-CH2- 

Isopropil CH3- CH- 

        CH3 

Butil CH3- CH2-CH2- CH2- 

Sek-butil (baca: sekunder butil)  CH3- CH2- CH- 

                  CH3 

Isobutil CH3- CH- CH2- 

        CH3 

Ters-butil (baca: tersier butil)          CH3 

CH3- C- 

        CH3 

 

 Jumlah senyawa karbon sangat banyak sehingga penamaan senyawa 

karbon perlu sistem tertentu. Dengan bantuan table 2.1 dan 2.2 dan aturan 

bahwa tempat gugus lain ditandai dengan menomori atom-atom pada rantai 

karbon terpanjang. Penomoran selalu dimulai dari ujung rantai terpanjang 

yang terdekat dengan atom karbon yang mengandung gugus substituen 

(Chang, 2004). 

 Pemberian nama senyawa karbon didasarkan pada aturan IUPAC 

(international Union and Pure Applied Chemistry). Tata nama alkana 

berdasarkan aturan IUPAC, sebagai berikut. 

1. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang 

menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran “ana” (lihat tabel) 

2. Bila strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tak 

bercabang, maka didepan nama tersebut diberi huru n (dari kata normal).  
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 Misalnya:  CH3- CH2-CH2- CH3    : n-butana 

3. Bila rantai karbon bercabang, maka ditentukan dahulu rantai utama (rantai 

induk), yaitu rantai atom karbon terpanjang 

4. Atom-atom C yang terletak di luar atom C terpanjang merupakan cabang 

atau gugus alkil. 

5. Berilah nomor pada atom-atom C di rantai terpanjang, atom C yang 

mengikat alkil diberi nomor sekecil mungkin 

6. Alkil-alkil yang tidak sejenis dituliskan berdasarkan urutan abjad nya 

(butil, etil, metil, propil) 

7. Alkil-alkil sejenis penulisannya digabung dengan diberi awalan 2(di), 3 

(tri), 4 (tetra), dan seterusnya. 

8. Apabila salah satu atom C pada rantai terpanjang mengikat dua gugus 

alkil, maka penulisannya harus diulang. 

9. Alkil yang mengandung C terbanyak terikat pada atom C rantai 

terpanjang dengan nomor terkecil. 

10. Jika terdapat beberapa alternatif rantai C terpanjang harus dipilih rantai C 

yang mengandung gugus alkil sebanyak mungkin.  

11. Menentukan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang 

pada alkana umumnya merupakan gugus alkil, yaitu gugus hidrokarbon 

(alkana) yang kehilangan satu atom karbon. Rumus umum alkil adalah 

CnH2n+1. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan 

mengganti akhiran ana dengan akhiran il. 

12. Gugus alkil yang mempunyi rantai bercabang atau tidak terikat pada atom 

karbon primer diberi nama tertentu 

13. Urutan penulisan : 

Nomor letak cabang – nama cabang – nama rantai utama 

14. Bila terdapat satu cabang pada alkana maka penulisannya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 
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2-metil-butana 

Gambar 2.1 Contoh penulisan alkana 

 Karena rantai karbon terpanjang mempunyai empat atom C, nama induk 

senyawa tersebut adalah butana. Terdapat satu gugus metil yang terikat pada 

karbon nomor 2, sehingga nama senyawa tersebut adalah 2-metil-butana. 

Apabila terdapat gugus alkil sejenis dan jumlahnya lebih dari satu, maka 

didepan nama alkil tersebut diberi awalan dengan bilangan yang dinyatakan 

dengan bahasa yunani seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Awalan Bahasa Yunani 

 

 

Penulisan nama alkana jika terdapat tiga cabang yang sama dapat dilihat dari 

Gambar 2.2  

   

 

        

 

 

2,2,4-trimetil-pentana 

Gambar 2.2 Contoh penulisan alkana jika terdapat 3 cabang 

nama induk dari senyawa tersebut adalah pentana, hal ini dikarenakan mempunyai 

5 atom karbon. Selain itu terdapat dua gugus metil terikat pada atom karbon 

nomor 2 dan satu gugus metil terikat pada atom karbon nomor 4, sehingga nama 

Angka Nama Yunani Angka Nama Yunani 

2 di 6 heksa 

3 tri 7 hepta 

4 tetra 8 okta 

5 penta 9 nona 
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senyawa tersebut adalah 2,2,4-trimetil-pentana. Karena jumlah total gugus alkil 

yaitu gugus metil ada 3, sehingga diberi awalan “tri”. 

 

b. Alkena 

Alkena adalah hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap -C=C-. Alkena dan 

sikloalkena merupakan hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 

dua karbon-karbon. Senyawa tersebut dikatakan tidak jenuh karena tidak 

mempunyai jumlah maksimum atom yang sebenarnya dapat ditampung oleh 

setiap karbon. Alkena mempunyai rumus umum CnH2n dengan n = 2, 3 dst 

(Change, 2004) 

 Penamaan alkena hampir sama dengan cara penamaan alkana. Dalam 

penamaan alkena tandai posisi ikatan rangkap dua karbon-karbon. Nama senyawa 

yang mengandung ikatan C=C di akhiri dengan –ena. Seperti halnya dengan 

alkana, nama senyawa induk ditentukan oleh banyaknya atom karbon pada rantai 

terpanjang. Atom karbon nomor satu adalah nomor atom yang paling dekat 

dengan ikatan rangkap dua (Chang, 2004). 

CH2=CH-CH2-CH3   CH2-CH=CH-CH3 

    1-butena      2-butena 

 Angka-angka dalam nama alkena mengacu pada atom karbon bernomor 

terendah dalam rantai yang merupakan bagian dari ikatan C=C alkena tersebut. 

Nama “butena” berarti bahwa ada empat atom karbon dalam rantai terpanjang. 

Senyawa tersebut diberi nama 1-butana, karena terdapat 4 atom karbon dan posisi 

ikatan rangkap dua karbon-karbon terdapat pada rantai nomor 1, sehingga nama 

senyawa tersebut 1-butena. Sama halnya dengan 2-butena, terdapat 4 atom karbon 

dan posisi ikatan rangkap dua karbon-karbon terdapat pada rantai nomor 2 . 

Urutan penulisan senyawa alkena : 

Nomor letak cabang – nama cabang – nomor rangkap – nama rantai utama 

Contoh penulisan alkena dapat dilihat pada gambar 2.3 
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5-metil-2-heksena 

 

Gambar 2.3 Contoh penulisan Alkena 

c. Alkuna 

  Alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki satu atau lebih 

ikatan rangkap tiga karbon-karbon. Alkuna yang paling sederhana ialah asetilena, 

yang merupakan gas penting. Alkuna sering disebut asetilena (Pine, dkk. 1998). 

Rumus umum dari alkuna adalah  CnH2n-2.  

Penamaan senyawa alkuna sama dengan penamaan senyawa alkana dan 

alkena. Nama senyawa yang mengandung ikatan C≡C diakhiri dengan –una. 

Seperti sebelumnya, nama senyawa tidak ditentukan oleh banyaknya atom karbon 

didalam rantai yang terpanjang. Seperti kasus alkena, nama alkuna menandai letak 

ikatan rangkap tiga karbon-karbon, misalnya (Chang, 2004) : 

 

  CH≡C-CH2-CH3  1-butuna  CH3-C≡C-CH3  2-butuna 

Urutan penulisan senyawa alkuna sama engan senyawa alkena, yaitu : 

Nomor letak cabang – nama cabang – nomor rangkap – nama rantai utama 

Contoh penulisan alkuna dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

4-metil-2-heksuna 

Gambar 2.4 contoh penulisan alkuna 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016) penelitian R & D adalah suatu proses yang 

dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan  produk  

tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menghasilkan sebuah produk yaitu 

Pengembangan LKPD pada materi hidrokarbon. Adapun model pengembangan 

yang digunakan adalah mengacu pada model 4D (four D model) yang 

direkomendasikan Thiagarajan (Mulyatiningsih, 2012). Thiagarajan 

(Mulyatiningsih, 2012) menggambarkan tahap model 4D terdiri atas Define 

(Pendefisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), dan Disseminate 

(Penyebarluasan). Menyikapi adanya keterbatasan waktu, biaya, maupun tenaga, 

maka pada penelitian ini terbatas  pada  tahap  3D  yaitu Define (Pendefisian), 

Design (Perancangan), dan Develop (Pengembangan) tanpa melakukan 

Disseminate (Penyebarluasan).  

 

B.   Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA Madrasah Aliyah Al-Mustaqim 

Kubu Raya tahun ajaran 2018/2019. Sekolah ini beralamat di Jalan Adisucipto km 

13,5 Gg Wonodadi I Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu 

Raya, 78391. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Bulan Tempat Kegiatan 

1. September 2018 MAN 3 Pontianak Validasi Media dan Materi 

2. September 2018 Kampus UMP Validasi Media dan Materi 

3. September 2018 
SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

Validasi Materi 

 

4. September 2018 Kampus UMP Validasi Materi pada ahli materi 

 
5. September 2018 MA Al-Mustaqim Uji coba terbatas 

6. September 2018 MA Al-Mustaqim Angket respon guru 

7. Oktober 2018 MA Al-Mustaqim Uji coba lapangan utama 

8. Oktober 2018 MA Al-Mustaqim Angket respon guru 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Dari populasi tersebut diambil sampel untuk 

diteliti. Populasi dalam penelitan ini meliputi seluruh peserta didik kelas XI 

IPA MA Al-Mustaqim Sungai Raya tahun ajaran 2018/2019 dengan total 

peserta didik adalah 32 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan  karakteristik  yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel yaitu teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016: 85). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel uji coba lapangan  

terdiri  dari  sampel  uji  coba  terbatas  dan  sampel  uji  coba utama. 

a. Sampel uji coba terbatas 

Sampel uji coba terbatas pada penelitian ini melibatkan siswa kelas  XI IPA  

Dalam uji coba terbatas melibatkan 7 orang sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan mengambil 2 peserta didik berkemampuan rendah, 2 

peserta didik berkemampuan sedang dan 2 peserta didik berkemampuan tinggi di 

kelas XI IPA dan 1 guru. 

b. Sampel Uji coba utama 

Uji coba lapangan utama adalah kumpulan individu atau subjek pada skala 

yang lebih besar. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang menggunakan 

teknik purposive sampling, maka sampel uji coba utama pada penelitian ini 

adalah peserta didik kelas XI IPA  yang berjumlah 26 peserta didik dan 1 guru. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian LKPD ini megacu pada model Thiagajaran  

(Mulyatiningsih, 2012: 195) dengan tahapan sebagai berikut: 

1.   Tahap Define (pendefinisian) 
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Tahap definisi adalah tahap untuk menetapkan dan mendefenisikan syarat-

syarat pembelajaran. Dalam konteks pengembangan bahan ajar (modul, buku 

dan LKS), tahap pendefinisian dilakukan dengan cara (Mulyatiningsih, 2012) 

 a.  Analisis Kurikulum 

  Melalui tahap ini, peneliti mengkaji kurikulum yang digunakan disekolah, 

kemudian menganalisis kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum. 

Analisis kurikulum ini berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang 

mana bahan ajar tersebut akan dikembangkan. 

b.  Analisis Karakteristik Peserta Didik 

 Melalui tahap ini peneliti menganalisa karakteristik peserta didik yang 

akan menggunakan bahan ajar. Hal ini dilakukan karena semua proses 

pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam 

kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, karakteristik peserta didik yang 

perlu diketahui untuk menyusun bahan ajar yang sesuai adalah kemampuan 

akademiknya.  

c.  Analisis Materi 

Melalui tahap ini peneliti mengidentifikasi materi utama yang perlu 

diajarkan. Materi yang akan diajarkan pada penelitian ini adalah sub materi 

kekhasan atom karbon, atom C primer, sekunder, tersier dan kuartener serta 

tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna.  

d.  Perumusan tujuan pembelajaran 

Sebelum menulis bahan ajar yaitu LKPD berbasis Think Talk Write 

(TTW) tujuan dan kompetensi yang hendak diajarkan perlu dirumuskan 

terlebih dahulu. Perumusan tujuan pembelajaran disesuaikan dari hasil 

analisis materi pada silabus K 13.  

2.  Tahap Design (Perancangan) 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini, yaitu: (a) penyusunan tes 

kriteria, (b) pemilihan media, (c) pemilihan format dan (d) mensimulasikan 

penyajian materi. 
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a.    Penyusunan  tes 

Penyusunan tes yang merupakan langkah yang menghubungkan tahap 

pendefenisian dengan tahap perancangan. Tahapan ini disusun berdasarkan 

spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik, kemudian 

selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang dikembangkan 

disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif peserta didik. Tes yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik berupa soal 

pretest dalam bentuk essai. 

b.    Pemilihan media 

Pemilihan media dilakukan berdasarkan materi pembelajaran dan 

karakteristik siswa. Pemilihan media juga dilakukan untuk mengidentifikasi 

media yang relevan dengan karakteristik materi. Artinya, pemilihan media 

dilakukan untuk mengoptimalkan bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pengembangan. 

c.    Pemilihan format 

  Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

dimaksudkan untuk mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan 

menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu LKPD 

berbasis Think Talk Write (TTW). LKPD yang dikembangkan mencakup (a) 

Judul LKPD, (b) Petunjuk belajar, (c) Kompetensi yang akan dicapai, 

(d)Informasi pendukung, (e) Tugas-tugas dan langkah kerja, (f) 

Penilaian (Prastowo, 2015). 

 d.  Penyajian materi 

 Penyajian materi dilakukan dengan bantuan bahan ajar yang telah 

dikembangkan yaitu LKPD Berbasis TTW yang disesuaikan dengan 

langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang dan tersaji dalam RPP.  

3.    Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap menghasilkan produk pengembangan 

yang dilakukan melalui dua langkah yaitu: (1) penilaian ahli (expert judgement) 

yang diikuti dengan revisi dan (2) uji coba pengembangan (developmental 

testing). 
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a.    Validasi LKPD 

Validasi ahli adalah proses penilaian yang dilakukan oleh ahli   atau   praktisi   

terhadap produk yang dihasilkan telah mencakup aspek kelayakan dengan  

mengetahui tingkat kelayakan produk yang dikembangkan dan mendapatkan 

masukan sebagai bahan perbaikan atau revisi. Langkah ini digunakan untuk 

menghasilkan produk LKPD yang layak digunakan untuk uji coba selanjutnya.  

Adapun  tahap  validasi oleh ahli yaitu ahli materi dan ahli media. 

Tahap validasi ahli materi yaitu mengevaluasi LKPD terhadap kesesuaian 

materi dan kompetensi yang terdapat pada silabus  mata  pelajaran  kimia.  Tahap  

validasi ahli materi ini terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang dosen Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dan 1 orang guru Kimia MA Al-Mustaqim  

Tahap validasi ahli media yaitu untuk mengetahui LKPD yang dibuat sesuai 

dengan kualitas dan kesesuaian tampilan. Validasi ahli media dilakukan oleh 3 

orang yaitu 2 orang dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 1 orang 

guru Kimia MA Al-Mustaqim. 

 b.    Revisi produk berdasarkan masukan dari para ahli pada saat validasi 

Komentar dan saran dari seluruh hasil uji ahli kemudian akan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam merevisi bahan ajar yang dikembangkan (Revisi I). 

c.    Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan  untuk  melihat  kepraktisan dan keefektifan dari 

LKPD pembelajaran kimia yang sudah dikembangkan. Uji coba terbatas 

dilakukan di kelas XI IPA sebanyak 6 orang dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan mengambil  nilai  tengah  yaitu 2 orang dengan 

kemampuan tinggi, 2 orang dengan kemampuan sedang dan 2 orang dengan 

kemampuan rendah. Untuk mengetahui dan membandingkan hasil perlakuan 

sebelum dan sesudah menggunakan LKPD berbasis TTW dengan melakukan 

pemberian tes pretes dan tes postes. Setelah menggunakan LKPD tersebut, 

peserta didik dan guru diberikan angket respon terhadap pengembangan LKPD 

berbasis TTW sub materi kekhasan atom karbon, dan tata nama senyawa alkana, 

alkena dan alkuna. Pemberian angket ini dilakukan untuk menguji kepraktisan 

pembelajaran kimia dengan pengembangan LKPD berbasis TTW 
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Mengetahui dan membandingkan hasil perlakuan sebelum dan sesudah 

menggunakan LKPD Berbasis TTW, desain penelitian pada uji coba terbatas 

menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design. Desain penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 (Sugiyono, 2016: 110). 

  

O1 x O2 

Gambar 3.1. One-Group Pretest-Posttest Design 

Keterangan 

O1 = nilai pretest sebelum diberi LKPD Berbasis TTW 

O2  = nilai posttest setelah diberi LKPD Berbasis TTW 

 

d.    Revisi produk berdasarkan hasil uji coba terbatas 

Produk yang telah diuji cobakan pada uji coba terbatas kepada 6 peserta 

didik di kelas XI IPA, direvisi kembali sebelum diuji cobakan pada lapangan 

utama yaitu kepada 24 peserta didik kelas  XI IPA MA Al-Mustaqim. 

 

e.    Uji Coba Lapangan Utama 

Pengujian produk uji coba utama mengambil sampel yang lebih banyak. 

Uji coba utama adalah kumpulan pada skala yang lebih besar, yaitu pada 

kelas XI IPA MA Al-Mustaqim yang berjumlah 24 orang. Setelah 

menggunakan  LKPD  berbasis TTW peserta didik  dan  guru  diberikan  

angket respon terhadap pengembangan LKPD berbasis TTW sub materi 

kekhasan atom karbon, dan tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna. 

Pemberian angket ini dilakukan untuk menguji kepraktisan pembelajaran 

kimia dengan pengembangan LKPD  TTW. 
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DEVELOP (PENGEMBANGAN) 

Rancangan awal produk Penyusunan produk 

Validasi Ahli 

EVALUASI 

Revisi Produk  

Produk Akhir Berupa Produk LKPD Berbasis TTW 

Revisi  

DEFINE (PENDEFISIAN) 

Analisis Kurikulum Analisis Karakteristik 

Peserta Didik 
Analisis Materi Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

DESIGN ((PERANCANGAN) 

Penyusunan tes Pemilihan media Pemilihan Format Penyajian Materi 

Valid 
Tidak 

Ya 

Valid 
Tidak 

Ya 

Uji Coba Terbatas  
 

Uji Coba Utama 
 

Gambar 3.2 Bagan Prosedur Penelitian 
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D.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Komunikasi Tidak Langsung (Angket) 

Teknik komunikasi tidak langsung merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016). Teknik komunikasi tidak 

langsung digunakan untuk mengetahui kepraktisan LKPD berbasis TTW. 

Instrumen yang digunakan adalah angket. Adapun angket yang digunakan pada 

penelitian ini adalah angket respon guru dan peserta didik  terhadap LKPD 

berbasis TTW. Angket digunakan untuk mengetahui respon guru dan peserta 

didik  setelah menggunakan LKPD berbasis TTW. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk  skala Likert dengan 4 skala penilaian. Untuk pilihan 4 

mulai dari SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat 

Tidak Setuju) (Widoyoko, 2014: 155). 

b.    Observasi (Observation) 

Menurut Mulyatiningsih (2012) 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 (Soal Pretest dan Postest) 

Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan hubungan tidak langsung dengan perantara alat, baik berupa alat 

yang sudah tersedia maupun alat khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut 

(Nawawi, 2005). Instrumen yang digunakan adalah soal pretest dan postest 

dengan bentuk soal essay. Teknik pengukuran dilakukan dengan memberikan soal 

pretest kepada peserta  didik  sebelum  kegiatan  belajar  dilakukan  dan  soal  

postest kepada peserta didik sesudah kegiatan belajar dengan menggunakan 

LKPD  b erbasis  TTW yang  dikembangkan  pada  uji  coba  terbatas maupun 

uji coba utama. 
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E.    Analisi Data 

1. Analisis Kevalidan LKPD Berbasis TTW  

Kevalidan LKPD berbasis TTW didasarkan menurut penilaian validator yang 

ahli  di bidangnya.  Adapun  validator  yang akan  menilai materi LKPD berbasis 

TTW yakni 1 dosen Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak, 1 

guru bidang studi kimia MAN 3 Pontianak, dan 1 guru bidang studi kimia SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak, untuk validator yang menilai media LKPD berbasis 

TTW yakni 2 dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 1 guru bidang 

studi kimia MAN 3 Pontianak. Analisis kevalidan LKPD berbasis TTW dilakukan 

oleh ahli materi dan media menggunakan lembar validasi ahli materi dan lembar 

validasi ahli media yang menggunakan skala likert. Kegiatan untuk menganalisis 

kegiatan tersebut adalah Menghitung nilai setiap indikator dari semua validator 

pada aspek materi dan media. Tahapan yang dilakukan dalam analisis kevalidan 

LKPD berbasis TTW yaitu : 

a. Menghitung jumlah hasil angket validator melalui pilihan jawaban pada 

setiap aspek pertanyaan. 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) 

Tabel 3.2 Skor Angket  Kevalidan LKPD Berbasis TTW 

Pilihan Jawaban Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

b. Selanjutnya mencari skor penilaian total dengan menggunakan rumus menurut 

Sudjiono yang terdapat dalam (Asyhari & Silvia, 2016) : 

 

P = 
 𝑋

 𝑋1
 𝑥 100% 

(3.1) 



38 
 

Interval Kategori 

0 – 20 Sangat Tidak Valid 

21 – 40 Tidak Valid 

41 – 60 Kurang Valid 

61 – 80    Valid 

81 – 100 Sangat Valid 
 

Keterangan : 

P = nilai kevalidan dalam bentuk persentase 

∑ X = jumlah jawaban seluruh responden dalam satu item 

∑X1 = jumlah jawaban ideal dalam satu item 

c. Hasil dari skor penilaian menggunakan skala likert tersebut kemudian dicari 

rata-ratanya menurut Centaury (2015) yaitu: 

p= 
𝑓

𝑁
 x 100 %    

           (3.2) 

Keterangan : 

f =  perolehan skor 

N = skor maksimum 

p = nilai validasi 

 

d. Hasil yang diperoleh dicocokkan dengan kategori kevalidan menurut 

Centaury, (2015) pada Tabel 3.3  

Tabel 3.3 Kategori Validitas 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat memenuhin analisis kevalidan jika diperoleh 

nilai validitas sebesar ≥ 61 

 

2. Analisis Kepraktisan LKPD Berbasis TTW 

Analisis  kepraktisan  Lembar  Kegiatan  Peserta  Didik  (LKPD) yaitu 

dengan memberikan LKPD kepada validator untuk divalidasi. LKPD dikatakan 

praktis jika validator menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan dapat 

diterapkan dan digunakan di lapangan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi 

(Prasetyo, 2012). 
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Analisis  kepraktisan  LKPD  yang  dihasilkan  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 dan  lembar validasi  angket  guru.  LKPD  

Berbasis TTW memenuhi analisis kepraktisan jika diperoleh nilai angket respon 

peserta didik dan guru sebesar ≥ 61 (Centaury, 2015). Analisis kepraktisan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung jumlah hasil angket guru dan peserta didik melalui pilihan 

jawaban pada setiap aspek pertanyaan. 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 3.4 (Wicaksono, dkk, 2014) 

Tabel 3.4 Pedoman Penskoran Angket Respon Peserta Didik dan Guru 

Pilihan Jawaban 
Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

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

kemudian dicari nilai dengan rumus yang dimodifikasi dari Masriyah 

(Wicaksono, dkk, 2014).   

 

Total Nilai Respon siswa=  
Σ𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛  𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
 x 100 %   

         (3.3) 

c. Hasil dari skor penilaian menggunakan skala likert tersebut kemudian dicari 

rata-ratanya menurut Centaury (2015) yaitu: 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

   (3.4) 

Keterangan : 

f =  perolehan skor 



40 
 

Interval Kategori 

0 – 20 Sangat Tidak Praktis 

21 – 40 Tidak Praktis 

41 – 60 Kurang Praktis 

61 – 80       Praktis 

81 – 100 Sangat Praktis 
 

N = skor maksimum 

p = nilai praktikalisasi 

d. Hasil yang diperoleh dicocokkan dengan kategori praktikalisasi menurut 

Centaury, (2015) pada Tabel 3.5  

Tabel 3.5 Kategori Praktikalisasi 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat memenuhi analisis kepraktisan jika diperoleh 

nilai angket respon guru dan peserta didik sebesar ≥ 61 

 

3.   Analisis Keefektifan LKPD Berbasis TTW) 

LKPD dikembangkan dapat dikatakan efektif, jika hasil analisis statistik   

peningkatan   hasil belajar siswa memberikan   perbedaan hasil belajar siswa  

yang signifikan  antara sebelum menggunakan LKPD Berbais TTW dengan 

setelah menggunakan LKPD Berbais TTW. Peningkatan hasil belajar siswa 

diukur menggunakan hasil pretest dan posstest kemudian dianalisis 

menggunakan rumus N-gain sebagai berikut (Meltzer, 2002) :  

 

g = 
Spos−Spre

Smaks −Spre
  

  (3.5) 

Keterangan: 

g   = besarnya faktor Gain 

Spre  = skor rata-rata pre test 

Spos  = skor rata-rata pos test 

Smaks  = skor maksimal 

  Adapun tabel kriteria dari rumus N-gain dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut (Meltzer, 2002): 
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Tabel 3.6 Kriteria Gain Ternormalisasi (N-Gain) 

Perolehan N-Gain Kategori 

g ≤ 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Tinggi 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 
 

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat memenuhin analisis keefektifan jika diperoleh 

N-Gain sebesar ≥ 0,61 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R & D) yang menghasilkan produk berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) berbasis Think Talk Write (TTW) yang layak digunakan 

sebagai bahan ajar dan pegangan bagi peserta didik sehingga dapat mengatasi 

kelemahan siswa dalam memahami konsep hidrokarbon. Adapun uraian 

tentang hasil penelitian beserta pembahasan mengenai kelayakan LKPD 

berbasis TTW yang dikembangkan: 

1. Tahap Define (pendefinisian) 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis dilakukan pada silabus Kimia Kurikulum 2013 (K13) 

kelas XI semester ganjil pada materi hidrokarbon. Pada K13 terdapat   

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai 

peserta didik setelah proses pembelajaran. KD yang terdapat pada 

pengembangan LKPD berbasis TTW dalam penelitian ini adalah 

mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan 

senyawanya. Hasil analisis kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum 

yang digunakan sekolah adalah K13. Materi hidrokarbon terdapat pada 

kelas XI semester ganjil dengan KD sebagai berikut 

1) Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan 

pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya 

2) Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi 

minyak bumi serta kegunaannya. 

3) Mengevaluasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. 

b. Analisis karakteristik peserta didik 

Aspek karakteristik peserta didik yang dinilai adalah kemampuan 

kognitif peserta didik. Kemampuan kognitif peserta didik diketahui 

berdasarkan nilai ulangan harian peserta didik pada materi 
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hidrokarbon. Persentase ketuntasan peserta didik pada materi tersebut 

hanya sebesar 15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

kognitif peserta didik pada materi hidrokarbon masih rendah. 

Kemampuan kognitif peserta didik yang rendah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan sumber belajar 

peserta didik. Sumber belajar peserta didik yang digunakan di MA Al-

Mustaqim berupa modul pengayaan. Modul pengayaan yang 

digunakan di MA Al-Mustaqim tersebut memiliki kekurangan, 

diantaranya  banyak menyajikan teori tetapi latihan soal kurang dan 

kalimat yang digunakan sulit dipahami peserta didik. Hal tersebut 

mengakibatkan sumber belajar berupa modul pengayaan kimia jarang 

digunakan saat pembelajaran, sementara buku teks hanya di miliki 

guru. Selain sumber belajar yang terbatas, rendahnya kemampuan 

kognitif peserta didik dikarenakan peserta didik kurang aktif dalam 

pembelajaran dan saat guru menjelaskan hanya 20% peserta didik yang 

mencatat. Padahal aktivitas mencatat merupakan salah satu 

kemampuan dalam meningkatkan kognitif peserta didiik.  

c. Analisis materi 

Melalui tahap ini peneliti mengidentifikasi materi utama yang 

perlu diajarkan. Materi yang akan diajarkan pada penelitian ini adalah 

materi kekhasan atom  karbon yang memiliki beberapa pokok bahasan 

yaitu, bentuk rantai karbon dan posisi atom karbon dalam senyawa 

hidrokarbon (atom C primer, sekunder, tersier dan kuartener) serta tata 

nama alkana, alkena, dan alkuna,  

d. Perumusan tujuan pembelajaran 

Tahap perumusan tujuan pembelajaran ini yang dilakukan 

adalah melakukan penjabaran dari Kompetensi Dasar (KD) ke dalam 

sub materi hidrokarbon yang disesuaikan dengan analisis materi 

sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran LKPD sebagai berikut : 

1) Peserta didik dapat mengkategorikan ciri-ciri alkana, alkena dan 

alkuna 
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2) Peserta didik dapat menentukan bantuk rantai karbon siklik, 

alifatik dan aromatik 

3) Peserta didik dapat menganalisis jenis  atom C berdasarkan jumlah 

atom C yang terikat dari rantai atom karbon (atom C primer, 

sekunder , tertier, dan kuartener) 

4) Peserta didik dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kejenuhan ikatan 

5) Peserta didik dapat menentukan nama senyawa alkana, alkena dan 

alkuna dari suatu rantai karbon berdasarkan aturan IUPAC 

 

2. Tahap Design (Perancangan) 

Tahap perancangan bertujuan merancang perangkat pembelajaran yang 

berupa LKPD pembelajaran. Tahapan  pada  perancangan  meliputi  sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan Tes 

Penyusunan tes yang merupakan langkah yang   menghubungkan 

tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Tahapan ini disusun 

berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik, 

kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang 

dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif 

peserta didik. Tujuan penyusunan ini adalah untuk melihat 

kemampuan awal  yang dimiliki oleh peserta didik serta sebagai alat 

evaluasi sebelum dan setelah implementasi kegiatan pembelajaran 

menggunakan produk yang dikembangkan yaitu LKPD Berbasis TTW. 

Penyusunan tes terdiri atas kisi-kisi soal, butir soal, kunci jawaban dan 

pedoman penskoran. Kisi-kisi soal pretest dan postest disusun sesuai 

pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Kisi-kisi soal pretest dan postest 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Aspek 

 

 

Mengkategorikan ciri-ciri 

alkana, alkena atau alkuna 

 
C 2 
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4.1 Mengolah dan 

menganalisis struktur dan 

sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan pemahaman 

kekhasan atom karbon dan 

penggolongan senyawanya 

Menentukan bentuk rantai 

karbon siklik alifatik dan 

aromatik  

 
C 3 

Menganalisis jenis  atom C 
berdasarkan jumlah atom C 
yang terikat  dari rantai 
atom karbon (atom C 
primer, sekunder , tersier, 
dan kuartener) 

 
 

C 3 

Mengelompokkan senyawa 

hidrokarbon berdasarkan 

kejenuhan ikatan 

 

 
 

C 2 

Menentukan nama senyawa 

alkana, alkena dan alkuna 

dari suatu rantai karbon 

berdasarkan aturan IUPAC  

 
 
 

C 3 

 

Soal yang dihasilkan divalidasi oleh 1 dosen Program Studi 

Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, 1 Guru Kimia MAN 3 Pontianak dan 1 Guru 

Kimia SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Hasil penilaian validator, 

menunjukkan bahwa kalimat pada soal pretest dan soal posttest nomor 1 

perlu diperbaiki. Kemudian dari saran-saran validator tersebut diperbaiki. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa soal layak untuk diuji coba dengan 

perbaikan. 

b.  Pemilihan Media 

Pemilihan media disesuaikan dengan karekteristik peserta didik 

dan materi pembelajaran. Berdasarkan  hasil  analisis  materi  

pembelajaran  yang bersifat abstrak dan karakteristik peserta didik yang 

cenderung senang dengan pembelajaran bersifat diskusi, maka diperlukan 

bahan ajar yang sesuai yaitu LKPD Berbasis TTW. Dalam kegiatan 

pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk berdiskusi bersama 

kelompoknya. Media yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan 

bahan ajar tersebut berupa buku paket dan papan tulis. 
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c.  Pemilihan Format 

Pemilihan format dalam pengembangan bahan ajar LKPD Berbasis 

TTW ini dimaksudkan untuk diimplementasikan dengan kegiatan belajar 

mengajar. Penyusunan rancangan awal bahan ajar LKPD mencakup 

sebagai berikut : 

a.  Judul LKPD 

b.  Petunjuk belajar 

c.  Kompetensi yang akan dicapai 

d.  Informasi pendukung 

e.  Tugas-tugas dan langkah kerja 

f.  Penilaian (Prastowo, 2015) 

Perbedaan format LKPD Berbasis TTW dengan format LKPD 

Prastowo (2015) terletak pada penambahan model pembelajaran TTW 

pada LKPD, dengan tahapan sebagai berikut (a) Think peserta didik 

diberikan kesempatan untuk berpikir dan mencari informasi dari gambar 

yang telah disajikan di dalam LKPD; (b) Talk peserta didik diberikan 

kesempatan untuk memberikan ide-ide dan berdiskusi kelompoknya dan 

(c) Write peserta didik menuliskan hasil dari pembelajaran dengan 

bahasanya sendiri. Bahan ajar LKS dan LKPD sebenarnya sama dari segi 

format maupun isi. Perbedaannya terletak pada istilah nama pada 

kurikulum 2013 LKS berubah menjadi LKPD  sebab  pembelajaran  

menekankan  kepada peserta didik bukan kepada guru. Penyusunan LKPD 

berbasis TTW adalah sebagai berikut : 

a.  Judul LKPD 

b.  Petunjuk belajar 

c. Kompetensi yang akan dicapai (KI, KD, Indikator dan Tujuan 

Pembelajaran) 

d.  Informasi pendukung (Tahap Think) 

e.  Tugas-tugas dan langkah kerja (Tahap Think dan Talk) 

f.  Penilaian (Evaluasi dan tahap Write)  
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d.  Penyajian Materi 

Penyajian materi dilakukan dengan bantuan bahan ajar yang telah 

dikembangkan yaitu LKPD Berbasis TTW yang disesuaikan dengan 

langkah- langkah pembelajaran yang telah dirancang dan tersaji dalam  

RPP. Langkah- langkah pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran B-7 

 

3. Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap menghasilkan produk 

pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah yaitu: (1) penilaian ahli 

(expert judgment) yang diikuti dengan revisi dan (2) uji coba pengembangan 

(developmental testing).  

a. Validasi  

1) Validasi LKPD Berbasis TTW 

Kevalidan LKPD Berbasis TTW diketahui berdasarkan penilaian 

validator yang terdiri dari 3 ahli materi dan 3 ahli media yang 

dilaksanakan dari tanggal 17 - 21 September 2018. Adapun validator 

yang menilai isi (materi) LKPD Berbasis TTW yakni 1 dosen 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak, 1 guru 

bidang studi kimia MAN 3 Pontianak dan 1 guru bidang studi kimia 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak dan untuk validator yang menilai 

tampilan LKPD Berbasis TTW yakni 2 dosen Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dan 1 guru bidang studi kimia MAN 3 

Pontianak.  

a) Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi pada ahli materi oleh ketiga validator yaitu 1 dosen 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak, 1 guru 

bidang studi kimia MAN 3 Pontianak dan 1 guru bidang studi kimia 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, diperoleh bahwa LKPD Berbasis 

TTW dapat digunakan untuk uji coba terbatas dengan syarat revisi 

sesuai dengan saran dan masukan validator. Hasil rekapitulasi validasi 

ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Rekapitulasi Validasi Ahli Materi 

No Aspek Penilaian  
Skor 

V1 V2 V3 

1. Kesesuaian dengan kompetensi inti (KI) 4 4 3 

2. Kesesuaian dengan kompetensi dasar (KD) 4 4 3 

3. Kesesuaian dengan perkembangan kognitif perserta 

didik 
4 4 3 

4. Kesesuaian materi dari sudut pandang ilmu kimia 4 4 4 

5. Tidak mengandung konsep yang salah 4 3 3 

6. Memberi pengalaman belajar pada peserta didik 4 4 4 

7. Memberikan pengalaman belajar pada peserta didik 4 4 4 

8. Kesesuaian contoh soal dengan fakta 4 4 4 

9.  Penggunaan bahasa mudah dimengerti 4 4 3 

10. Kesesuaian pengunaan bahasa dengan mental 

peserta didik 
4 3 3 

11. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

penafsiran yang salah 
4 3 3 

12. Kesesuaian tahap think 4 4 4 

13. Kesesuaian tahap talk 4 3 4 

14. Kesesuaian tahap write 4 4 4 

15. Kesesuaian soal dengan indikator pembelajaran 4 4 4 

16. Soal mudah dipahami 4 4 4 

17. Petunjuk pada evaluasi mudah dipahami, tepat dan 

jelas 
4 4 4 

 Persentase validasi ahli materi 94,60% 

Berdasarkan hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 

4.2, validator 1 memberikan skor 4 di seluruh aspek penilaian, 

sedangkan validator 2 memberikan skor 4 hampir di seluruh aspek 

penilaian, kecuali aspek konsep, bahasa, kalimat yang digunakan dan 

tahapan Talk. Sementara validator 3 memberikan skor 4 pada 11 aspek 

dan 6 aspek lainnya mendapatkan skor 3. Hasil akhir analisis penilaian 

ahli materi menunjukkan nilai persentase validitas sebesar 94,60%. 

Sesuai dengan kriteria kevalidan menurut Centaury (2015), maka nilai 

tersebut berada pada kategori sangat valid. Artinya materi yang 

disampaikan paa LKPD telah sesuai dengan aspek kesesuaian KI, KD, 

perkembangan kognitif peserta didik, kesesuaian materi dari sudut 

pandang kimia, tidak mengandung konsep yang salah, memberikan 

pengalaman belajar, kesesuaian contoh dengan fakta, penggunaan 
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bahasa, kalimat yang digunakan, kesesuaian tahap TTW, kesesuaian 

soal dengan indikator, petunjuk dan soal mudah dipahami 

b) Validasi Ahli Media 

Hasil validasi pada ahli media, diperoleh bahwa LKPD berbasis 

TTW dapat digunakan untuk uji coba lapangan dengan syarat revisi 

sesuai saran/masukan. Ahli media menyatakan bahwa  LKPD berbasis 

TTW layak digunakan setelah dilakukan revisi sesuai saran/perbaikan 

dari ketiga validator. Hasil rekapitulasi validasi ahli media dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Validasi Ahli Media 

No Aspek Penilaian 
Skor 

V1 V2 V3 

1. Tampilan sampul LKPD 4 4 3 

2. Tampilan materi 4 4 3 

3. Tampilan tugas dan latihan 4 4 3 

4. Tampilan gambar  4 3 3 

5. Hasil pencetakan dan penjilidan 4 3 4 

6. Susunan materi sistematis 4 4 4 

7. Susunan antar bab dan paragraf 4 3 3 

8. Bentuk dan ukuran huruf 4 4 4 

9. Kesesuaian perbandingan huru 

antara judul, sub judul dan konten 

materi 

4 4 4 

10. Ketepatan penggunaan huruf kapital 4 4 4 

11. Bentuk dan huruf yang digunakan 

konsisten 
4 4 4 

12. Kerapian jarak dan penempatan 

gambar 
4 4 3 

 Persentase Validasi Ahli Media 93,75% 

Berdasarkan hasil validasi media yang ditunjukkan pada Tabel 

4.3 menunjukkan bahwa dari 12 aspek penampilan validator 1 memberi 

skor 4 pada seluruh aspek. Sedangkan validator 2 memberikan skor 4 

hampir pada semua aspek keculai aspek tampilan gambar, hasil 

pencetakan dan susunan antar bab dan paragraf. Validator 3 

memberikan nilai 4 pada 6 aspek dan 6 aspek lainnya diberi nilai 3. 

Hasil akhir analisis penilaian ahli media menunjukkan nilai presentase 
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validitas sebesar 93,75%. Sesuai dengan kategori kevalidan menurut 

Centaury (2015) maka nilai tersebut berada pada kategori sangat valid. 

Artinya pada tampilan LKPD, materi, tugas dan latihan serta gambar, 

hasil pencetakan dan penjilidan, susunan materi sistematis antar bab dan 

paragraf, bentuk dan ukuran huruf, kesesuaian huruf antara judul, sub 

judul dan konten materi, ketepatan penggunaan huruf kapital, konsisten 

dalam menggunakan huruf serta kerapian jarak dan penempatan gambar 

sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis TTW layak 

digunakan sebagai sumber belajar sesuai saran dan perbaikan.  

Adapun saran dan perbaikan dari ahli media adalah sebagai berikut: 

c) Pada informasi pendukung bagian tata nama senyawa point a, b, c 

direvisi dari awalnya simbol diubah menjadi angka, seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 4.1: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Pada tahap Think sebelum revisi, letak kolom pertanyaan dan 

jawaban dipisah, sehingga kedua kolom ini di gabung menjadi satu 

 

 

      

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan LKPD bagian informasi pendukung (a). sebelum revisi, 

(b). setelah revisi 

 

(a) (b) 
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e) Penomoran soal pada tahap Talk tidak ada (a), sehingga setelah 

direvisi terdapat nomor pada setiap perintah (b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Pada tahap Write, kolom antara pertanyaan dan jawaban digabung 

menjadi satu tidak ada pemisah (a), setelah revisi antara kotak 

pertanyaan dan jawaban dipisah satu per satu kotak (b) 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Penulisan Think LKPD revisi, (a). sebelum revisi, 

(b). setelah revisi 

 

Gambar 4.3 Penomoran, (a). Sebelum revisi, (b) Setelah revisi 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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2) Validasi Intrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang divalidasi adalah soal tes serta angket 

respon guru dan peserta didik. Soal tes hasil belajar dan angket respon 

guru dan peserta didik divalidasi menggunakan lembar validasi. Dari hasil 

validasi diperoleh bahwa soal tes dapat digunakan setelah direvisi sesuai 

saran/masukan, sedangkan angket respon dapat digunakan tanpa revisi. 

Adapun saran dan perbaikan dari validator adalah sebagai berikut: 

a) Pada soal pretest nomor 1 dengan soal yang termasuk ciri-ciri alkana 

terdapat pada nomor ? di ubah menjadi pada nomor berapakah yang  

termasuk ciri-ciri alkana ? seperti pada Gambar 4.5  

 

 

 

 

 

 

b) Pada soal postest nomor 1 dengan soal yang termasuk ciri-ciri alkuna 

terdapat pada nomor ? di ubah menjadi pada nomor berapakah yang 

termasuk ciri-ciri alkuna ? seperti pada Gambar 4.6 

 

 

 

 

  

Gambar 4.4 Tahap Write, (a). sebelum revisi, (b). setelah revisi 

 

Gambar 4.5 soal pretest, (a). sebelum revisi, (b). setelah revisi 

 

Gambar 4.6 soal postest, (a). sebelum revisi, (b). setelah revisi 

 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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b. Uji coba terbatas 

  Uji coba terbatas dilakukan untuk melihat kepraktisan dan 

keefektifan dari LKPD yang sudah dikembangkan. Uji coba terbatas 

dilakukan selama pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang akan 

dihadapi. Dalam uji coba terbatas melibatkan sekitar 6 peserta didik. yang 

terdiri dari 2 peserta didik berkemampuan tinggi, 2 peserta didik 

berkemampuan sedang, dan 2 peserta didik berkemampuan rendah dalam 

mata pelajaran kimia di kelas XI IPA dan 1 guru. 

 Untuk mengetahui dan membandingkan hasil perlakuan sebelum dan 

sesudah menggunakan LKPD berbasis TTW, desain penelitian pada uji 

coba terbatas menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design. 

Pemberian soal pretest dan posttest ini dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan LKPD berbasis TTW kemudian dianalisis menggunakan 

rumus N-gain. Rekapitulasi hasil uji N-gain dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Uji N-gain Uji Coba Terbatas 

No Hasil Rata-rata Skor 

1 Nilai pretest 29 

2 Nilai posstest 76,6 

3 Skor Maksimal 100 

4 Nilai Uji N-gain 0,67 

5 Kriteria Tinggi 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis TTW sebesar 47,6. 

Hasil nilai N-gain pada uji coba terbatas sebesar 0,67 dengan kriteria 

tinggi, yang artinya LKPD berbasis TTW efektif digunakan sebagai 

sumber belajar peserta didik. 

Selain itu, pada uji coba terbatas juga dilakukan dengan memberikan 

angket respon guru kepada guru saat melakukan uji coba dan angket 

respon peserta didik kepada peserta didik yang menjadi sampel penelitian 

setelah selesai melakukan uji coba. Pemberian angket ini dilakukan untuk 

menguji kepraktisan LKPD berbasis TTW. Hasil rekapitulasi 

menunjukkan hasil angket respon guru dan peserta didik masing-masing 

sebesar 84,37% dan 79,43% dengan rata-rata 80,14%. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis TTW pada uji coba 

terbatas sudah memenuhi aspek kepraktisan sesuai dengan kategori 

kepraktisan menurut Centaury, (2015) dengan kategori praktis. Artinya 

instrumen penelitian yang digunakan sudah sesuai 

c. Revisi produk berdasarkan hasil uji coba terbatas 

Revisi yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan analisis 

komentar/saran yang diberikan oleh guru dan peserta didik terhadap LKPD 

berbasis TTW. Hasil angket respon peserta didik yang diperoleh sudah 

dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan komentar/saran siswa pada uji 

coba terbatas, maka tidak ada revisi yang dilakukan pada LKPD berbasis 

TTW  

d. Uji Coba Utama 

   Uji coba utama ini dilakukan untuk memperoleh produk akhir dari 

LKPD berbasis TTW  yang dikembangkan.Uji coba utama dilakukan pada 

tanggal 1 Oktober 2018 terhadap peserta didik kelas XI IPA  MA Al-

Mustaqim Kubu Raya yang berjumlah 26 orang. Desain penelitian pada uji 

coba utama menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design. Pemberian 

soal pretest dan posttest ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

LKPD berbasis TTW kemudian dianalisis menggunakan rumus N-gain. 

Adapun rekapitulasi uji N-gain pada uji coba utama dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Uji N-gain Uji Coba Utama 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis TTW sebesar 46,96. 

Hasil nilai N-gain pada uji coba utama sebesar 0,72 dengan kriteria sangat 

No Hasil  
Rata-rata 

Skor 

1 Nilai pretest 29,7 

2 Nilai posstest 80,7 

3 Skor Maksimal 100 

4 Nilai Uji N-gain 0,72 

5 Kriteria Tinggi 
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efektif, yang artinya LKPD berbasis TTW sangat efektif digunakan 

sebagai sumber belajar siswa. Hasil uji N-gain pada uji coba utama juga 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari hasil uji coba terbatas.  

Berdasarkan hasil analisis jawaban peserta didik, diketahui bahwa 

dari lima indikator yang diberikan. Peserta didik banyak mengalami 

kesulitan dan menjawab kurang tepat pada indikator menentukan bentuk 

rantai karbon siklik, alifatik dan aromatik. Banyak dari peserta didik yang 

tidak dapat menjelaskan bentuk rantai tersebut, sedangkan hampir seluruh 

peserta didik dapat menjawab indikator yang lain namun belum terlalu 

lengkap. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKPD 

berbasis TTW sesuai untuk menjelaskan sub materi hidrokarbon. 

Selain itu, pada uji coba utama juga dilakukan dengan memberikan 

angket respon guru kepada guru saat melakukan uji coba dan angket 

respon peserta didik kepada peserta didik yang menjadi sampel penelitian 

setelah selesai melakukan uji coba. Pemberian angket ini dilakukan untuk 

menguji kepraktisan LKPD berbasis TTW. Pada angket respon guru dan 

peserta didik terdapat 16 aspek yang  dinilai Hasil rekapitulasi 

menunjukkan hasil angket respon guru dan peserta didik masing-masing 

sebesar 82,8% dan 93,8%  dengan rata-rata 88,3%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis TTW pada uji coba 

terbatas sudah memenuhi aspek kepraktisan sesuai dengan kategori 

kepraktisan menurut Centaury, (2015) dengan kategori praktis. Artinya 

pada angket respon guru dan peserta didik yang terdapat 3 aspek penilaian 

yaitu aspek isi yang terdiri dari kualitas isi, model TTW, evaluasi dan 

motivasi, kemudian aspek penyajian berupa sampul LKPD, tulisan dan 

gambar dapat terbaca dan terlihat jelas, dan aspek bahasa yaitu 

penggunaan bahasa mudah dimengerti dan tidak terdapat kalimat yang 

membingungkan sudah sesuai. 

Hasil akhir pengembangan LKPD berbasis TTW yang telah 

melewati uji kevalidan, kepraktisan dan keefektifan secara keseluruhan 

dapat dikatakan telah layak digunakan dalam pembelajaran. Hal ini 
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dikarenakan LKPD berbasis TTW  mendapat nilai rata-rata persentase 

validitas sebesar 93,75%. Dari aspek kepraktisan LKPD berbasis TTW 

memiliki rata-rata nilai 88,3%, baik dari angket respon guru maupun 

angket respon peserta didik sesuai dengan kategori kepraktisan menurut 

Centaury (2015) dengan kategori sangat praktis. Hasil penelitian ini  lebih 

besar dibandingkan penelitian Fitriani (2016) yang memperoleh hasil 

angket respon guru dan peserta didik secara berturut-turut sebesar 89,28% 

dan 77,14%. Artinya LKPD berbasis TTW lebih praktis dibandingkan 

LKPD berbasis masalah yang dikembangkan oleh Fitriani (2016)  

Dari aspek keefektifan LKPD berbasis TTW juga sudah memenuhi 

kategori keefektifan yang dilihat dari perbandingan nilai pretest dan 

postest, sesuai dengan penelitian oleh Meltzer (2002) karena diperoleh 

nilai N-gain sebesar 0,72 dengan kategori tinggi. Hasil penelitian ini lebih 

tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) dengan rata-rata 

nilai N-gain 0,61. Dari aspek kepraktisan dan keefektifan lebih tinggi 

dibandingkan dengan penelitian Fitriani (2016), dikarenakan peserta didik 

banyak mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan tahapan 

TTW dimana peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran terutama 

dalam kelompok serta meningkatkan kemampuan kognitif dengan cara 

mencatat kembali menggunakan bahasan sendiri apa yang telah dipelajari 

sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKPD berbasis TTW lebih 

efektif jika dibandingkan dengan LKPD lainnya. Dengan demikian LKPD 

berbasis TTW yang dikembangkan ini layak digunakan sebagai sumber 

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

mata pelajaran Kimia SMA/sederajat, khususnya MA Al-Mustaqim. 

 

   

 

 

 

 



57 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Think Talk Write (TTW) dalam 

penelitian ini adalah suatu media pembelajaran yang menempatkan materi 

hidrokarbon dalam suatu bahan ajar berupa LKPD yang memuat 3 tahap yaitu 

Think (berpikir) Talk (berbicara) Write (menulis). LKPD berbasis TTW yang 

dikembangkan pada penelitian ini telah layak digunakan sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran materi hidrokarbon karena telah memenuhi kategori 

kevalidan, kepraktisan dan keefektifan dengan nilai masing-masing pada aspek 

materi sebesar 94,60% dan media sebesar 93,75% dengan kategori sangat 

valid, sebesar 93,4 dengan kategori sangat tinggi dan N-gain sebesar 0,72 

dengan kategori tinggi. 

B. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan 

yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain: 

1. Pengembangan LKPD berbasis TTW ini dapat dilanjutkan pada tahap 

penyebaran. 

2. Pengembangan LKPD berbasis TTW dikembangkan untuk materi kimia 

lainnya. 
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LEMBAR OBSERVASI 
 

Nama Guru                 : Hefvy Sugipurwanti, S.P 
 
Mata Pelajaran           : Kimia  

Observer                     : Azimah Amalia 

 

 

No Kriteria Guru 
1. Suasana Kegiatan Belajar Mengajar 

Dalam proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar lebih bersifat santai namun tetap 

serius. Guru selalu menjaga suasana kelas agar tetap kondusif 

2. Kelaksanaan dalam Menerangkan 
Guru  menguasai  materi  yang  akan  diajarkan  kepada  peserta  didik. Dalam 

menyampaikan materi, guru menyusun materi secara berurutan mulai dari konsep materi, 
contoh soal sampai memberikan latihan. 

3. Sikap Guru Terhadap Penguasaan Materi Peserta Didik 
Guru akan menjelaskan materi sampai dengan contoh soal. Untuk mengetes 

kemampuan peserta didik, maka guru akan memberikan contoh soal yang dikerjakan siswa 

yang kurang paham di papan tulis. Jika siswa kesulitan dalam mengerjakan maka akan 

dibimbing langsung oleh guru dan siswa yang lain mendengarkan. 

4. Metode Pelajaran yang telah dilakukan dan belum dilakukan 
Metode yang biasa diterapkan guru pada saat pembelajaran adalah metode ceramah 

dan tanya jawab. 

5. Peran Peserta Didik Dalam Pembelajaran 
Beberapa peserta didik aktif dalam bertanya apabila materi yang belum dipahami. 

Namun, ada juga peserta didik  yang masih pasif pada saat pembelajaran. 

7. Penilaian Pada Pembelajaran Kimia 
Guru memberikan penilaian dari setiap aspek sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian kognitif berdasarkan pengetahuan  

peserta  didik  selama proses pembelajaran pada  materi  kimia  baik  bersifat  diskusi  dan 

mandiri. Penilaian afektif  berdasarkan sikap peserta didik selama proses pembelajaran 

apakah sudah baik atau belum dan penilaian psikomotorik berdasarkan keterampilan peserta  

didik di dalam kelas, seperti keterampilan bertanya, menjawab serta bekerja sama dengan 

kelompoknya saat diskusi atau pada saat praktikum sederhana. 

8. Bahan Ajar yang digunakan disekolah 
Bahan ajar yang digunakan disekolah MA Al-Mustaqim ini berupa buku paket,  

silabus dan RPP bagi guru pada saat proses pembelajaran. Sedangkan, bahan ajar yang 

digunakan peserta didik disekolah adalah modul pengayaan kimia  namun modul ini jarang 

digunakan baik guru maupun peserta didik karena masih banyak kekurangan bagi peserta 

didik. Bahan ajar yang lain belum digunakan disekolah ini. 

LAMPIRAN A-1 
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HASIL WAWANCARA GURU 
 
 

Peneliti           : Azimah Amalia (AA) 

Narasumber    : Hefvy Sugipurwanti, S.P (HS) 

Peneliti (AA) Narasumber (HS) 

“ Kurikulum apa yang diterapkan 

pada pelajaran kimia di sekolah ini ?” 

“ Untuk   pelajaran kimia di sekolah ini sudah 

menggunakan kurikulum 2013. 

“Pada saat ibu mengajar dikelas, 

metode pembelajaran apa yang telah 

ibu terapkan pada pembelajaran kimia? 

“ Menurut ibu apa alasannya ?” 

“Biasanya menggunakan metode ceramah, 

dan tanya jawab. 

Menurut saya metode ini sangat mudah 

dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang 

lama, tidak ribet dalam pelaksanaannya 

apalagi dengan pelajaran kimia yang banyak 

konsepnya”. 

“Menurut   ibu,   dalam   pembelajaran 

kimia     terdapatkah     masalah     saat 

menyampaikan materi ?” 

   “Pada saat mengajar materi kimia ini yaitu 

Peserta didik kesulitan dalam memahami 

materi kimia yang bersifat penalaran 

terhadap konsep dalam kimia. Selain itu, 

kebanyakan peserta didik tidak suka untuk 

banyak menghafal, dan peserta didik 

merasa bosan ketika pembelajaran 

berlangsung karena merasa kurang 

dilibatkan dalam penemuan konsep   

 “Bagaimana cara ibu mengatasi 

permasalahan tersebut ? 

“Seperti biasa, pertama saya menyampaikan  

materi, bertanya kepada peserta didik tentang 

kejelasan materi yang sudah disampaikan 

kemudian mengerjakan soal bersama, peserta 

didik yang pasif dan terlihat tidak semangat 

saya suruh maju ke depan kelas untuk 

mengerjakan soal dan temannya yang lain 

memperhatikan. 

“Berdasarkan hasil belajar peserta didik, 

materi apa yang membuat peserta didik 

sulit untuk memahaminya ?” 

“  Berdasarkan  nilai  ulangan  harian 

siswa, materi hidrokarbon karena materi ini 

bersifat penalaran terhadap banyak konsep 

dengan langkap pengerjaan soal yang 

menurut peserta didik agak sulit dipahami 

LAMPIRAN A-2 
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“Selama ibu mengajar sumber belajar 

apa yang dijadikan penunjang dalam 

proses pembelajaran kimia ? 

“Sumber    belajar    yang    dijadikan 

penunjang saya saat mengajar adalah 

Renacana Persiapan Pembelajaran (RPP) dan 

buku paket serta modul pengayaan kimia 

pegangan guru, namun saya jarang sekali 

menggunakan modul pengayaan kimia 

karena terdapat beberapa kekurangan seperti 

banyaknya menyajikan teori, namun 

kurangnya soal-soal latihan dan terdapat 

beberapa kalimat pada materi yang sulit 

dipahami oleh peserta didik”. 

“Dalam pembelajaran kimia, sumber 

belajar apa yang digunaka peserta didik 

dalam belajar ?” 

“Sumber    belajar    yang    digunakan 

siswa saat belajar hanya berupa buku modul 

pengayaan kimia, itu pun jarang sekali 

digunakan. 

“Menurut ibu, apakah bahan ajar penting 

untuk proses pembelajaran ?” 

“Sangat penting untuk saya dan peserta 

didik. Terutama untuk guru memudahkan 

dalam  menyampaikan  materi  dan untuk 

peserta didik dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru”. 

“ Bahan ajar apa yang diingikan untuk 

membantu ibu dalam proses 

pembelajaran?” 

“Bahan ajar yang memudahkan siswa untuk 

mengerti materi, isi nya ringkas tapi mudah 

dipahami oleh guru dan peserta didik dengan 

bahasa yang tidak kaku dan mudah di pahami 

oleh peserta didik serta yang terpenting 

memberikan pengalaman belajar bagi peserta 

didik. Mungkin seperti LKS ringkas dan 

mudah dipahami  
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HASIL WAWANCARA SISWA 
 

Dengan Kemampuan Tinggi, Sedang, Rendah 
 

Peneliti           : Azimah Amalia 
 

Narasumber    : Siswa Kelas XI IPA Tahun Ajaran 2017/2018 
 

Kode siswa  : PD1; Siswa berkemampuan tinggi,  PD2; Siswa berkemampuan 

tinggi, PD3; Siswa berkemampuan sedang, PD4; Siswa 

berkemampuan sedang, PD5; Siswa berkemampuan rendah, 

PD6; Siswa berkemampuan rendah 
 

AA Narasumber 

“Apakah kamu senang 
belajar kimia 

dan alasannya mengapa ?” 

PD1: 

-“Senang, karena kita belajar dari materi 

yang kita tidak ketahui diajarkan sampai 

kita bisa mengerti dengan materi tersebut”. 

Selain itu, teknik yang diajarkan saat 

pembelajaran sangat saya suka tertutama 

berdiskusi.” 

PD2: 

-“ Senang, karena kita belajar tentang unsur 

kimia yang sebenarnya dapat kita temukan 

dalam kehidupan sehari-hari” 

PD3: 

- “Senang, akan tetapi suasana belajar yang 

kurang disenangi yaitu seringnya guru 

hanya menjelaskan di depan kelas” 

PD4: 

-“Kurang menyukai materi yang sulit, tapi 

kalau materi yang menurut saya mudah saya 

senang”  

PD5: 

- “Kurang menyukai pembelajaran kimia 

dikarenakan tidak memahami konsep – 

konsep kimia yang telah dipelajari.” 

PD6: 

-“Tidak menyukai, karena materinya sulit 

dipahami” 

LAMPIRAN A-3 
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“Bagaiamana dengan nilai 
kimia 

apakah sudah mencapai 

nilai KKM ?” 

 PD1: 

- “Sudah mencapai, dari nilai harian, 

ulangan harian dan ulangan umum tanpa 

adanya remedial.” 

 PD2: 

-“Sudah mencapai KKM dari semua nilai” 

PD3:  

- “Terkadang sudah mencapai nilai 

KKM dan kadang ada juga remedial, 

tergantung materi susah atau tidak 

dipahami.” 

PD4: 

-“Ada beberapa yang sudah mencapai dan 

ada juga yang belum” 

 PD5: 

- “Ada yang mencapai nilai KKM tetapi 

lebih banyak yang belum mencapai nilai 

KKM, karena kimia sangat sulit dipahami 

bagi saya.” 

PD6: 

-“Kalau latihan dan PR biasanya mencapai 

tetapi ada juga yang tidak jika saya tidak 

bisa mengerjakan soal yang sulit, 

sedangkan nilai yang lain belum 

mencapai, kimia itu sulit bagi saya” 

“Adakah kesulitan dalam 
mempelajari kimia?” 

 PD1: 
-“Tidak ada, asalkan rajin bertanya materi 
yang tidak dipahami kepada guru” 

PD2: 
-“ Ada, tetapi hanya beberapa materi saja” 

PD3: 

- ” Ada seperti harus banyak 

menghafalkan konsep, dan 

menghafalkan rumus .” 

 PD4: 

- “Ada  seperti  menghafalkan  konsep 

yang membuat saya bingung dan tidak 

paham.” 

 PD5: 
- “Dalam menghafal saya sangat sulit karena 
mudah lupa.” 

PD6: 
-“kimia itu memang sulit bagi saya” 
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“Bahan ajar apa  yang telah 
digunakan pada saat 
pembelajaran ? 

 PD1: 

- “ bahan ajar hanya berupa buku modul 

pengayaan kimia yang di beli dari 

sekolah, namun buku tersebut jarang 

digunakan saat proses pembelajaran, 

karena terdapat beberapa kalimat pada 

materi yang masih sulit dipahami oleh 

kami.” 

 PD2: 

- “bahan ajar berupa modul pengayaan kimia 

dari sekolah biasa, namun jarang 

digunakan.” 

PD3: 

- “bahan ajar berupa modul pengayaan kimia 

tetapi masih agak sulit di pahami isinya.” 

 PD4: 
- “modul pengayaan kimia biasa dan 
terkadang agak sulit dipahami bahasanya .” 

PD5: 
-“ modul pengayaan kimia yang sulit 
dipahami” 

PD6: 
-“ modul pengayaan kimia biasa” 

“Pernahkah menggunakan 
bahan ajar 

selain LKS  dilakukan saat 
pembelajaran kimia?” 

PD1: 

- “ tidak pernah, hanya berupa modul 

pengayaan kimia itu saja.” 

PD2: 

- “ tidak pernah, hanya modul pengayaan 

kimia saja” 

PD3: 
- “ tidak pernah.” 

PD4: 

- “ tidak pernah.” 

PD5: 
- “ tidak pernah.” 

PD6: 

- “ tidak pernah.” 
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“Materi apa yang kalian 
anggap sulit pada semester 
ganjil, dan kenapa dianggap 
sulit” 

PD1: 

- “ Materi Hidrokarbon, karena perlu 

pemahaman lebih terhadap konsep 

untuk mengerjakan soal” 

PD2: 

- “ Materi Hidrokarbon, karena sulit 

memahami bahwa atom C memiliki 

beberapa ikatan dan atom C dapat 

berikatan dengan atom C lainnya dan 

sisanya berikatan dengan atom H” 

PD3: 
- “ Materi Hidrokarbon, karena sering lupa 

bahwa atom C dapat berikatan dengan 
atom C yang lain serta sisanya denan atom 
H” 

PD4: 

- “ Materi Hidrokarbon, karena terlalu 

banyak konsep .” 

PD5: 
- “Semua materi tetapi lebih sulit materi 
Hidrokarbon” 

PD6: 

- “ semua materi kimia sulit.” 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

MATA PELAJARAN  : KIMIA 

KELAS   : XI IPA 

KKM    : 70 

 

 
 

No Nama Hidrokarbon Termokimia Laju Reaksi 

1 AES 50 40 30 

2 AT 70 50 20 

3 AZA 70 70 70 

4 DH 100 90 80 

5 DN 10 70 40 

6 DAP 10 40 20 

7 ER 10 50 20 

8 FC 50 60 30 

9 FN 40 20 - 

10 HF 60 20 70 

11 IA 60 60 30 

12 II 50 70 30 

13 IR 30 50 40 

14 IABM 10 80 70 

15 MLA 50 80 70 

16 MA 40 80 80 

17 MAN 20 20 20 

18 MM 10 50 20 

19 MR 30 20 20 

20 MS 30 20 20 

21 PJ 60 60 70 

22 PF 30 40 40 

23 RT 50 50 70 

24 SM 90 60 80 

25 SN 90 60 80 

26 TJ 10 30 - 

27 TS - 30 10 

28 ZR 10 30 - 

29 EK 40 30 30 

30 PY 10 20 30 

31 ES 10 10 30 

32 MRLF 60 60 40 

33 NR 30 20 40 
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KISI-KISI SOAL PRETEST 
 

 

Nama Sekolah                       : MA Al-Mustaqim 
 

Kelas/Semester                     : XI/1 
 

Sub Materi                            : Hidrokarbon 
 

Jumlah/Bentuk Soal             : 5/Esay 
 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Aspek Soal Nomor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Mengolah dan 

menganalisis 

struktur dan sifat 

senyawa 

hidrokarbon 

berdasarkan 

pemahaman 

kekhasan atom 

karbon dan 

penggolongan 

senyawanya 

Mengkategorikan ciri-

ciri alkana, alkena atau 

alkuna 

 

 

C 2 

 

 

1 

Menentukan bentuk 

rantai karbon siklik 

alifatik dan aromatik  

 

 
 
 

C 3 

 

 
 
 

2 

Menganalisis jenis  
atom C berdasarkan 
jumlah atom C yang 
terikat  dari rantai 
atom karbon (atom C 
primer, sekunder , 
tersier, dan kuartener) 

 
 
 

C 3 

 
 
 

3 

Mengelompokkan 

senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kejenuhan 

ikatan 

 

 

 
 

C 2 

 

 
 

4 

Menentukan nama 

senyawa alkana, alkena 

dan alkuna dari suatu 

rantai karbon 

berdasarkan aturan 

IUPAC  

 

 
 
 
 

C 3 

 

 
 
 
 

5 
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SOAL PRETEST 
 

Nama Sekolah           : MA Al-Mustaqim 
 

Mata Pelajaran         : Kimia 
 

Kelas/Semester         : XI IPA/1 
 

Sub Materi                : Hidrokarbon 
 

Alokasi Waktu          : 1 x 10 menit 

Nama/No. Absen        :  

Petunjuk Pengisian : 
 
a.       Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia 

b.       Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 
c.       Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  
d.       Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 
e.       Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 
 

1. Perhatikan tabel di bawah ini! 

1. Ikatan rangkap 

2. Ikatan tunggal 

3. Hidrokarbon jenuh 

4. Hidrokarbon tidak jenuh 

5. Rumus umum CnH2n+2 

6. Rumus umum CnH2n-2 

 Pada nomor berapakah yang termasuk ciri-ciri alkana ? 

2. Tentukan yang mana rantai karbon siklik dan alifatik serta tuliskan alasan dari 

contoh di bawah ini ! 

C 

C-C-C-C-C-C         C         C 

           C        C 

        C 

  Gambar 1         Gambar 2  

 

3. Tentukan atom C primer, sekunder, tersier dan kuartener dari rantai karbon di 

bawah ini ! 
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6
CH3            

8
CH3 

1
CH3 –  

2
C – 

3
CH2 – 

4
CH – 

5
CH3 

                
7
CH3  

4. Berdasarkan kejenuhan ikatannya, kelompokkanlah rumus senyawa di bawah ini 

menjadi hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh ! 

Rumus Senyawa 

Senyawa Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena 

Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak Jenuh) 

C2H6   

C3H6   

C4H8   

C5H8   

C6H10   

  

5. Tentukan nama senyawa berikut ini : 

a. CH3-CH2-CH2-CH3  

b. CH2=CH-CH2-CH3 

c. CH3-C≡C-CH3 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL PRETEST 

No 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1. 

Yang termasuk ciri-ciri alkana terdapat pada nomor 

2. Ikatan tunggal 

3. Hidrokarbon jenuh  

5. Rumus umum  CnH2n+2 

15 

2 

Gambar 1 adalah rantai karbon alifatik atau rantai karbon terbuka, 

yaitu rantai yang antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling 

berhubungan. Gambar 2 adalah rantai karbon siklik atau rantai karbon 

tertutup, yaitu pada rantai siklis ini terdapat pertemuan antara ujung-

ujung rantai karbonnya. 

20 

3 

Primer      : 1, 5, 6, 7, 8 

Sekunder  : 3 

Tersier      : 4 

Kuartener : 2 

20 

4 

Rumus 

Senyawa 

Senyawa 

Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena 

Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak 

Jenuh) 

C2H6 Alkana Jenuh 

C3H6 Alkena Tidak Jenuh 

C4H8 Alkena Tidak Jenuh 

C5H8 Alkuna Tidak Jenuh 

C6H10 Alkuna Tidak Jenuh 

 

20 

5 

 

a. CH3-CH2-CH2-CH3 =  n-butana 

b. CH2=CH-CH2-CH3              =  1-butena 

c. CH3-C≡C-CH3                  =  2-butuna 

25 

Total Skor 100 
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KISI-KISI SOAL POSTEST 
 

 

Nama Sekolah                       : MA Al-Mustaqim 
 

Kelas/Semester                     : XI/1 
 

Sub Materi                            : Hidrokarbon 
 

Jumlah/Bentuk Soal             : 5/Esay 
 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Aspek Soal Nomor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Mengolah dan 

menganalisis 

struktur dan sifat 

senyawa 

hidrokarbon 

berdasarkan 

pemahaman 

kekhasan atom 

karbon dan 

penggolongan 

senyawanya 

Mengkategorikan ciri-

ciri alkana, alkena atau 

alkuna 

 

 

C 2 

 

 

1 

Menentukan rantai 

karbon siklik, alifatik 

dan aromatik 

 

 
 
 

C 3 

 

 
 
 

2 

Menganalisis jenis  
atom C berdasarkan 
jumlah atom C yang 
terikat  dari rantai 
atom karbon (atom C 
primer, sekunder , 
tersier, dan kuartener) 

 
 
 

C 3 

 
 
 

3 

Mengelompokkan 

senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kejenuhan 

ikatan 

 

 

 
 

C 2 

 

 
 

4 

Menentukan nama 

senyawa alkana, alkena 

dan alkuna dari suatu 

rantai karbon 

berdasarkan aturan 

IUPAC  

 

 
 
 
 

C 3 

 

 
 
 
 

5 
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SOAL POSTEST 
 

Nama Sekolah           : MA Al-Mustaqim 
 

Mata Pelajaran         : Kimia 
 

Kelas/Semester         : XI IPA/1 
 

Sub Materi                : Hidrokarbon 
 

Alokasi Waktu          : 1 x 10 menit 

Nama/No. Absen        :  

Petunjuk Pengisian : 
 
a.       Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia 

b.       Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 
c.       Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  
d.       Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 
e.       Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 
 

 

 

1. Perhatikan tabel di bawah ini! 

1. Rumus umum CnH2n+2 

2. Rumus umum CnH2n-2 

3. Hidrokarbon jenuh 

4. Hidrokarbon tidak jenuh 

5. Ikatan tunggal 

6. Ikatan rangkap 

Pada nomor berapakah yang termasuk ciri-ciri Alkuna ? 

2. Tentukan yang mana rantai karbon siklik dan alifatik serta tuliskan alasan dari 

contoh di bawah ini! 

    CH3               CH3             CH2       CH2 

CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH-CH3    CH2               CH2        

        CH3                      CH2        CH2  

     Gambar 1           Gambar 2   

                     

3. Lengkapi atom H dari rantai karbon berikut dan tentukan atom C primer, 

sekunder, tersier dan kuartener dari rantai karbon di bawah ini! 
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3
C     

4
C        

9
C 

 1
C – 

2
C – 

5
C – 

8
C – 

10
C – 

12
C – 

13
C – 

15
C – 

16
C   

   
6
C       

11
C   

14
C  

   
7
C 

4. Berdasarkan kejenuhan ikatannya, kelompokkanlah rumus senyawa dibawah ini 

menjadi hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh! 

Rumus 

Senyawa 

Senyawa Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak Jenuh) 

C3H8   

C5H10   

C7H14   

C9H16   

  

5. Tentukan nama senyawa dari rantai karbon berikut ini : 

      CH3 

a. CH3-C-CH2-CH- CH2-CH3 

    CH3      CH3 

b. CH3 –CH=CH-CH-CH3 

      CH3 

 

c. CH3-C≡C-CH-CH2-CH3 

CH3 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL POSTEST 

 

No 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1 

Yang termasuk ciri-ciri alkuna terdapat pada nomor 

2. Rumus umum  CnH2n-2 

4. Hidrokarbon tidak jenuh  

6. Ikatan rangkap 

15 

2 

Gambar 1 adalah rantai karbon alifatik atau rantai karbon terbuka, yaitu 

rantai yang antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. 

Gambar 2 adalah rantai karbon siklik atau rantai karbon tertutup, yaitu pada 

rantai siklis ini terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. 

20 

3 

 

 

 

 

 

 

Primer      : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14,16 

Sekunder  : 6, 8, 12, 15 

Tersier      : 2, 13 

Kuartener : 5, 10 

25 

4 

Rumus 

Senyawa 

Senyawa Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena 

Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak Jenuh) 

C3H8 Alkana Jenuh 

C5H10 Alkena  Tidak Jenuh 

C7H14 Alkena Tidak Jenuh 

C9H16 Alkuna Tidak Jenuh 
 

20 
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5 

                     CH3 

a. CH3-C-CH2-CH-CH2-CH3      =  2,2,4-trimetil-heksana 

    CH3     CH3 

b. CH3 –CH=CH-CH-CH 3           = 4-metil-2-pentena 

       CH3 

 

c. CH3-C≡C-CH-CH2-CH3         = 4-metil-2-heksuna 

CH3 

 

20 

Total skor 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

A. Identitas 

Mata Pelajaran   : KIMIA 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas/Semester  : XI IPA/GANJIL 

Materi Pokok  : Hidrokarbon 

Alokasi Waktu  : 2 x 45   MENIT 

B. Kompetensi Inti 

KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli    (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

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

terkait    dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar  

4.1 Mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan 

senyawanya  

D. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian hidrokarbon 

2. Menentukan rantai karbon siklik, alifatik dan aromatik 

3. Menganalisis jenis  atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat  dari 

rantai atom karbon (atom C primer, sekunder , tertier, dan kuartener) 

4. Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan 

5. Menentukan nama senyawa alkana, alkena dan alkuna dari suatu rantai 

karbon berdasarkan aturan IUPAC 
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E. Tujuan Pembelajaran 

  Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat 

1. Menjelaskan pengertian hidrokarbon 

2. Menentukan rantai karbon siklik, alifatik dan aromatik 

3. Menganalisis jenis  atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat  dari 

rantai atom karbon (atom C primer, sekunder , tertier, dan kuartener) 

4. Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan 

5. Menentukan nama senyawa alkana, alkena dan alkuna dari suatu rantai 

karbon berdasarkan aturan IUPAC 

F. Materi Ajar 

A. Khekhasan Atom Karbon 

Atom karbon memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 6C : 

2 4 . Dalam sistem periodik, atom karbon berada dalam golongan IVA dan 

periode 2. Atom karbon berikatan kovalen dengan atom bukan logam 

dengan valensi 4, keempat elektron valensi itu dapat membentuk pasangan 

elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat 

elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan seperti 

berikut ini. 

C 

Keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk empat ikatan kovalen 

melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom lain. Atom 

karbon dapat berikatan kovalen tunggal dengan empat atom hidrogen 

membentuk molekul metana (CH4). Rumus Lewisnya: 

 

 

Selain dapat berikatan dengan atom-atom lain, atom karbon dapat juga 

berikatan kovalen dengan atom karbon lain, baik ikatan kovalen tunggal 

maupun rangkap dua dan tiga 

a. Berdasarkan Jumlah Ikatan  

1) Ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu 

tangan ikatan (sepasang elektron ikatan). 

2) Ikatan rangkap dua, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan 

dua tangan ikatan (dua pasang elektron ikatan). 

3) Ikatan rangkap tiga (ganda tiga), yaitu ikatan antara atom-atom 

karbon dengan tiga tangan ikatan (tiga pasangan elektron ikatan).  

b, Berdasarkan Bentuk Rantai  

    x 

x C x 

    x 
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1) Rantai terbuka (alifatik), rantai yang antara ujung-ujung atom 

karbonnya tidak saling berhubungan. Pada rantai jenis ini, ada 

rantai bercabang dan ada yang tidak bercabang.  

2) Rantai tertutup (siklik), pada rantai siklis ini terdapat pertemuan 

antara ujung-ujung rantai karbonnya. Terdapat dua macam rantai 

siklis, yaitu rantai siklis dan rantai aromatik Rantai aromatik 

merupakan rantai tertutup yang terdiri dari enam atom karbon yang 

saling berikatan, dengan ikatan rangkap selang-seling 

B. Kedudukan Atom Karbon dalam Rantai Karbon (atom C primer, 

sekunder, tersier dan kuartener) 

Kedudukan atom hidrogen dalam suatu senyawa hidrokarbon ditentukan oleh 

kedudukan atom karbon yang melingkar. Kedudukan atom karbon sendiri 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu : 

a. Atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya terikat oleh satu atom 

karbon yang lain. 

b. Atom karbon sekunder,  yaitu atom karbon yang terikat oleh dua atom 

karbon yang lain. 

c. Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat oleh tiga atom karbon 

yang lain. 

d. Atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang terikat oleh tiga atom 

karbon yang lain. 

Perhatikan rantai karbon dibawah ini 

 

 

 

 

Dari rantai karbon diatas dapat dilihat keudukan atom karbonnya sebagai 

berikut 

a. Atom karbon primer  : 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17 

b. Atom karbon sekunder : 6, 8, 12  

c. Atom karbon tersier  : 2, 13, 15 

d. Atom karbon kuartener : 5, 9 

Tata Nama Senyawa Alkana, Alkena dan Alkuna 
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Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon 

dibedakan menjadi: 

1. Hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang antar atom karbon pada rantai 

atom karbon semuanya berikatan tunggal. Hidrokarbon ini disebut juga 

sebagai alkana 

2. Hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang antar atom karbon pada 

rantai atom karbonnya terdapat ikatan rangkap dua atau tiga. Hidrokarbon 

yang mengandung ikatan rangkap dua disebut alkena dan hidrokarbon 

yang mengandung ikatan rangkap tiga disebut alkuna 

Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3 yaitu Alkana, Alkena dan Alkuna. 

Dari ketiga jenis hidrokarbon tersebut penamaannya hampir sama, yang 

membedakannya adalah rumus umum dari ketiga jenis hidrokarbon serta rangkap 

pada rantai karbonnya. 

A. Tata Nama Alkana 

1. Rumus umum Alkana 

Hidrokarbon jenuh yang paling sederhana merupakan suatu deret senyawa 

alkana atau parafin. Rumus umum alkana: CnH2n+2 dengan n = 2, 3 dst. 

2. Tata nama alkana  

Untuk rantai karbon tidak bercabang (lurus) Penamaan alkana sesuai dengan 

jumlah atom C yang dimiliki dan diberi awalan (n= normal). Berikut adalah 

deret homolog alkana 

 Perhatikan tabel di bawah ini ! 

Jumlah 

atom 

karbon (n) 

Rumus 

Molekul 
Nama 

Jumlah 

atom 

karbon (n) 

Rumus 

Molekul 
Nama 

1 CH4 Metana 6 C6H14 Heksana 

2 C2H6 Etana 7 C7H16 Heptana 

3 C3H8 Propana 8 C8H18 Oktana 

4 C4H10 Butana 9 C9H20 Nonana 

5 C5H12 Pentana 10 C10H22 Dekana 
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Untuk rantai karbon bercabang, nama cabang diberi nama menggunakan 

gugus alkil. Gugus alkil adalah gugus yang kehilangan 1 atom hidrogen. 

Dengan rumus umum gugus alkil adalah (CnH2n+1). Berikut tabel gugus 

alkil yang biasanya muncul. 

2 = di 4 = tetra 6 = heksa 8 = okta 

3 = tri 5 = penta 7 = hepta 9 = nona 

 

B. Tata Nama Alkena 

1. Rumus umum Alkena 

Alkena adalah hidrokarbon dengan satu atau lebih  ikatan rangkap dua (-

C=C-). Alkena mempunyai rumus umum CnH2n dengan n = 2, 3 dst. 

2. Tata Nama Alkena  

Untuk rantai karbon tidak bercabang (lurus) Penamaan alkena sesuai 

dengan jumlah atom C yang dimiliki dan tulis nomor rangkap di depan 

nama. Deret homolog alkena sama dengan alkana hanya ujung (-ana) 

diganti dengan (-ena).  

C. Tata Nama Alkuna 

1. Rumus umum Alkuna 

Nama 

Alkil 
Rumus Alkil Nama Alkil Rumus Alkil 

Metil CH3 Butil CH3- CH2-CH2- CH2- 

Etil CH3- CH2- Sek-butil (baca: 

sekunder butil)  

CH3- CH2- CH- 

                    CH3 

Propil CH3- CH2-CH2- Isobutil CH3- CH- CH2- 

          CH3 

Isopropil CH3- CH- 

         CH3 

Ters-butil (baca: 

tersier butil) 

         CH3 

CH3-C- 

         CH3 

Apabila terdapat gugus alkil sejenis dan jumlahnya lebih dari satu, maka 

didepan nama alkil tersebut diberi awalan dengan bilangan yang dinyatakan 

dengan bahasa yunani. Awalan yunani dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
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Alkuna adalah hidrokarbon dengan satu atau lebih  ikatan rangkap tiga (-

C≡C-). Alkuna mempunyai rumus umum CnH2n-2 dengan n = 2, 3 dst. 

2. Tata Nama Alkuna  

Untuk rantai karbon tidak bercabang (lurus) Penamaan alkena sesuai 

dengan jumlah atom C yang dimiliki dan tulis nomor rangkap di depan 

nama. Deret homolog alkena sama dengan alkana hanya ujung (-ana) 

diganti dengan (-una). 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific 

Model Pembelajaran : Koperatif tipe Think-Talk-Write (TTW) 

Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok dan Tanya jawab 

 

 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media: 

a. Alat tulis menulis (spidol, penghapus, buku tulis, pulpen). 

b. Papan Tulis. 

c. LKPD 

2. Sumber belajar 

Buku paket Kimia kelas XI yaitu : 

a. Sudarmo, Unggul. (2007). Kimia Untuk SMA Kelas XI. Jakarta: 

Phibeta. 

b. Hartini, E.R. (2016) Modul Pengayaan Kimia Peminatan untuk SMA 

dan MA kelas XI. Surakarta : CV Grahadi 
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I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembela- 

jaran 

Tahapan 

scientific 

Uraian Kegiatan     Tahapan  

TTW 

Alokasi 

waktu Guru Siswa 

1. 

Pendahu-

luan 

Mengamati a. Mengucapkan 

salam dan doa. 

 

a. Menjawab 

salam dan 

berdoa. 

Pendahuluan 

(Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi 

siswa) 

 

 

10 

menit 

 

  Mengamati b. Mengabsensi 

kehadiran siswa 

dengan 

menanyakan 

siapa yang tidak 

hadir. 

b. Menjawab 

pertanyaan guru 

dengan 

mengatakan 

siswa yang 

tidak hadir 

 

 

  c. Menyuruh siswa 

mengerjakan 

pretest dengan 

membagikan soal 

c. Siswa 

menerima soal 

yang dibagikan 

guru dan 

mengerjakan 

soal tersebut 

 10 

menit 

  d. Membagikan 

LKPD kepada 

siswa 

d. Menerima 

LKPD yang 

dibagikan guru 

 

 Menanya e. Menyampaikan 

apersepsi tentang 

senyawa 

hidrokarbon serta 

menanyakan apa 

yang mereka 

ketahui tentang 

apersepsi tersebut 

yang dituliskan di 

dalam LKPD  

e. Menjawab 

apersepsi 

dengan mencari 

informasi dari 

berbagai 

sumber 

kemudian 

menuliskan di 

dalam LKPD 

yang telah 

dibagikan 

 

Think 

(Berpikir) 

 

 

20 

menit 

 Mengamati f. Memberikan 

konfirmasi atas 

apersepsi. 

f. Memperhati-

kan penjelasan 

guru dengan 

baik. 

 

 Mengamati g. Memberi tahu 

tujuan 

g. Mendengarkan 

tujuan 
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pembelajaran 

pada proses 

pelajaran hari ini. 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

guru. 

 

 

2 

Kegiatan   

inti  

Mengamati 

 

a. Menjelaskan 

tentang konsep 

senyawa 

hidrokarbon 

 

a. Memperhati-

kan  dan 

Mencatat  

penjelasan 

guru 

 Menanya  b. Menanyakan 

kepada siswa 

terhadap materi 

yang belum jelas 

b. Siswa 

bertanya 

kepada guru 

terhadap 

materi yang 

kurang 

dipahami 

  c. Meminta siswa 

untuk 

membentuk 

kelompok 

c. Mengikuti 

arahan guru 

untuk 

membentuk 

kelompok 

 

Talk 

(Berbicara) 

 

20 

menit 

 Mengumpul-

kan Informasi 

 

d. Menyuruh siswa 

mengerjakan soal 

yang terdapat di 

dalam LKPD 

perkelompk  

d. Berdiskusi 

dengan 

kelompoknya 

dalam 

beberapa 

menit untuk 

menjawab 

soal tersebut 

 

  e. Membimbing 

siswa dalam 

kegiatan diskusi 

e. Siswa 

bertanya 

terhadap soal 

yang tidak 

dipahami 
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 Mengkomuni-

kasikan 

f. Meminta siswa 

untuk menuliskan 

hasil diskusi di 

lembar yang telah 

disediakan 

f. Siswa 

menuliskan 

jawaban hasil 

diskusi di 

dalam lembar 

yang telah 

disediakan di 

dalam LKPD 

Write 

(Menulis) 

20 

menit 

  

Mengasosiasi

kan 

g. Meminta  

perwakilan siswa 

untuk 

melaporkan hasil 

jawaban  

g. Perwakilan 

dari kelompok 

siswa 

melaporkan 

hasil jawaban 

tersebut 

kepada guru  

 h. Menyamakan 

Persepi dari hasil 

diskusi kelas 

h. Memperhati-

kan guru saat 

guru 

menjelaskan. 

  i. Meminta siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi di dalam 

LKPD secara 

individu  

i. Siswa 

mengerjakan 

soal evaluasi 

secara 

individu di 

dalam LKPD 

 Mengkomuni-

kasikan  

j. Meminta siswa 

menyimpulkan 

pembelajaran 

yang dituliskan di 

dalam LKPD 

berbasis TTW 

j. Menyimpul-

kan 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajari dan 

menuliskan di 

dalam kolom 

yang telah di 

sediakan di 

LKPD 

3.PENU-

TUP 

Mengamati k. Melakukan 

postest 

k. Mengerjakan 

soal postest 

 10 

menit 

  l. Doa dan salam l. Berdoa dan 

menjawab 

salam 
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J. KISI –KISI SOAL 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Soal Aspek Soal Nomor 

 

 

4.1 Mengolah dan 

menganalisis 

struktur dan sifat 

senyawa 

hidrokarbon 

berdasarkan 

pemahaman 

kekhasan atom 

karbon dan 

penggolongan 

senyawanya 

Mengkategorikan ciri-
ciri alkana, alkena atau 
alkuna 

 

C 2 

 

1 

Menentukan rantai 

karbon siklik, alifatik 

dan aromatik 

 

C 3 

 

2 

Menganalisis jenis  
atom C berdasarkan 
jumlah atom C yang 
terikat  dari rantai 
atom karbon (atom C 
primer, sekunder , 
tertier, dan kuartener) 

 

C 3 

 

3 

Mengelompokkan 

senyawa hidrokarbon 

berdasarkan kejenuhan 

ikatan 

 

 

 

C 2 

 

 

4 

Menentukan nama 

senyawa alkana, alkena 

dan alkuna dari suatu 

rantai karbon 

berdasarkan aturan 

IUPAC  

 

C 3 

 

5 

 

K. INSTRUMEN PENILAIAN 

1. Perhatikan tabel di bawah ini! 

1. Rumus umum CnH2n+2 

2. Rumus umum CnH2n-2 

3. Hidrokarbon jenuh 

4. Hidrokarbon tak jenuh 

5. Ikatan tunggal 

6. Ikatan rangkap 

 Pada nomor berapakah ciri-ciri alkuna ? 

2. Tentukan yang mana rantai karbon siklik dan alifatik dan tuliskan alasannya dari 

contoh dibawah ini 
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    CH3               CH3             CH2       CH2 

CH3-CH-CH2-CH-CH-CH2-CH3    CH2               CH2        

        CH3                      CH2        CH2  

     Gambar 1           Gambar 2                      

3. Lengkapi atom H dari rantai karbon berikut dan tentukan atom C primer, sekunder, 

tersier dan kuartener dari rantai karbon dibawah ini. 

      
3
C     

4
C        

9
C 

 1
C – 

2
C – 

5
C – 

8
C – 

10
C – 

12
C – 

13
C – 

15
C – 

16
C   

   
6
C       

11
C   

14
C  

   
7
C 

4. Berdasarkan kejenuhan ikatannya, kelompokkanlah rumus senyawa dibawah ini 

menjadi hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh 

Rumus 

Senyawa 

Senyawa Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak Jenuh) 

C3H8   

C5H10   

C7H14   

C9H16   

5. Tentukan nama senyawa dari rantai karbon berikut ini 

      CH3 

a. CH3-C-CH2-CH- CH2-CH3 

    CH3        CH3 

b. CH3 –CH=CH-CH-CH3 

       CH3 

 

c. CH3-C≡C-CH- CH2- CH3 

CH3 
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Kunci Jawaban dan Penskoran 

No 

Soal 
Kunci Jawaban Skor 

1 

Yang termasuk ciri-ciri alkuna terdapat pada nomor 

2. Rumus umum  CnH2n-2 

4. Hidrokarbon tidak jenuh  

6. Ikatan rangkap 

15 

2 

Gambar 1 adalah rantai karbon alifatik atau rantai karbon terbuka, yaitu rantai yang 

antara ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Gambar 2 adalah 

rantai karbon siklik atau rantai karbon tertutup, yaitupada rantai siklis ini terdapat 

pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. 

20 

3 

 

 

 

 

 

Primer      : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14,16 

Sekunder  : 6, 8, 12, 15 

Tersier      : 2, 13 

Kuartener : 5, 10 

25 

4 

 

Rumus 

Senyawa 

Senyawa Hidrokarbon 

(Alkana, Alkena Alkuna) 

Hidrokarbon 

(Jenuh/Tidak Jenuh) 

C3H8 Alkana Jenuh 

C5H10 Alkena  Tidak Jenuh 

C7H14 Alkena Tidak Jenuh 

C9H16 Alkuna Tidak Jenuh 

20 

5 

                      CH3 

a. CH3-C-CH2-CH-CH2-CH3      =  2,2,4-trimetil-heksana 

   CH3    CH3 

 

b. CH3 –CH=CH-CH2-CH 3           = 4-metil-2-pentena 

       CH3 

 

c. CH3-C≡C-CH-CH2- CH3         = 4-metil-2-heksuna 

CH3 

20 

Total skor 100 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥 100% 

4. Penilaian Hasil Belajar 

 Aspek yang dinilai : 

 Kognitif :  Tertulis Penilaian ini diperoleh dengan menilai LKS dan uji  

       tertulis yang dikerjakan secara individu dan  laporan tertulis dari 

        kelompok.    

 Psikomotor  : Terampil dalam mengisi pertanyaan diLKS  

 Afektif  : Sesuai dengan lembar penilaian efektif berdasarkan pengamatan guru 

                 dalam kelas. 

5. Pedoman Penilaian Afektif 

 

No Nama Siswa 

Point Karakter yang dinilai Skor 

Total 

Jujur Rasa Ingin 

Tahu 

Disiplin Tanggung 

Jawab 

 

1.       

2.       

3.       

Keterangan : 

1. Jujur : 

 Siswa menyontek jawaban siswa lain = 0 

 Siswa tidak menyontek tetapi asal-asalan dalam menjawab = 1 

 Siswa tidak menyontek dan menjawab dengan sungguh-sungguh = 2 

 

2. Rasa Ingin Tahu : 

 Siswa yang tidak menanggapi pertanyaan guru = 0 

 Siswa yang ditunjuk guru untuk menanggapi pertanyaan  = 1 

 Siswa yang mengajukan diri untuk menanggapi pertanyaan = 2 

 

3. Disiplin : 

 Siswa tidak tepat waktu mengantarkan jawaban dan belum selesai menjawab = 0 

 Siswa tepat waktu mengantarkan jawaban tetapi belum selesai  menjawab = 1 

 Siswa  tepat waktu mengantarkan dan menjawab semua pertanyaan = 2 

 

4. Tanggung Jawab : 

 Kelompok yang tidak mengerjakan tugas = 0 

 Kelompok yang mengerjakan tapi tidak menyelesaikan tugas = 1 

 Kelompok yang menyelesaikan tugas = 2 
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6. Pedoman Penilaian Psikomotorik 

Keterangan : 

1. Berilah skor pada tiap aspek yang dinilai sesuai dengan Rubrik Penilaian 

 Keterampilan. 

2. Hitung jumlah skor pada setiap siswa. 

3. Tentukan nilai keterampilan siswa menggunakan rumus :  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

4
𝑥 100%  

 

 

                          Tabel Penilaian Psikomotorik Siswa 

No. 
Aspek Yang 

Dinilai 
Skor Keterangan 

1. 
Mengerjakan 

Soal 

2 
Siswa mengerjakan soal dengan cara yang benar 

sesuai dengan suruhan yang diberikan. 

1 
Bantuan tetap sering  diberikan guru walaupun dalam 

instruksi yang sederhana. 

0 
Siswa tidak mampu mengikuti suruhan / instruksi dari 

tugas yang diberikan 

2. 
Mencari 

Informasi 

2 
Siswa mengamati, mencatat dan melakukan kegiatan-

kegiatan lainnya dengan benar dan sesuai instruksi 

1 
Banyak informasi yang disampaikan tidak disimak 

dengan baik oleh siswa. 

0 
Tidak melakukan pengamatan dan tidak mencari 

informasi. 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai 

Total 

Skor 
Nilai 

Mengerjakan 

Soal 

Mencari 

Informasi 

2 1 0 2 1 0 

1. 
        

 

2. 
        

 

3. 
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INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN 

LEMBAR VALIDASI MATERI PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS TTW 

PADA MATERI HIDROKARBON KELAS XI IPA MA AL-MUSTAQIM 

KUBU RAYA 

 
Nama  : 

NIP  : 

Instansi  : 

Tanggal  : 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, terhadap LKPD berbasis TTW pada materi 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim Kubu Raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 
 

No 
 

Aspek 
 

Komponen Penilaian 
 

Skor Penelitian 

SS ST TS STS 
 

 
1

. 

 

 
Ketepatan Cakupan 

1.Kesesuaian dengan Kompetensi Inti     

2.Kesesuaian dengan kompetensi dasar     

3.Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik. 

    

 

 
2

. 

 

 
Kualitas Isi 

4. Materi hidrokarbon sesuai dari sudut 
pandang ilmu kimia. 

    

5. Tidak  mengandung  konsep  yang 

salah. 
    

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 
hirokarbon 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 Model TTW 

12. Tahap think bertujuan untuk 
membuat siswa berfikir tentang konsp 
yang akan disampaikan. 

    

LAMPIRAN B-8 
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13. Tahap talk dilakukan untuk peserta 
didik dapat berdiskusi dengan 
kelompoknya dan mengajukan 
pendapat 

    

14. Tahap write dilakukan untuk peserta 
didik supaya bisa menuliskan apa 
yang telah didapatkan setelah 
mempelajari materi 

    

5. Evaluasi 

20. Kesesuaian  soal  dengan  indikator 
pembelajaran. 

    

21. Soal pada LKPD mudah dipahami.     

22. Petunjuk   pada   evaluasi   mudah 
dipahami, tepat dan jelas. 

    

 

 

Saran untuk perbaikan LKPD Berbasis TTW : 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak,                  2018 

Validator 

 

 

(__________________) 
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INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN 

LEMBAR VALIDASI MEDIA PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS TTW 

 PADA MATERI HIDROKARBON KELAS XI IPA MA AL-MUSTAQIM 

KUBU RAYA 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi  : 

Tanggal  : 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim Kubu Raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 
 

NO 
 

Aspek 
 

Komponen Penilaian 
Skor Penelitian 

S ST TS STS 

 

 
 
 
 

1. 

 

 
 
 
 

Tampilan 

 1. Tampilan   Sampul   LKPD menarik.     

2. Tampilan materi yang dibahas sangat baik     

3. Tampilan  tugas  dan  latihan menarik pesera didik.     

4. Tampilan gambar dalam LKPD menarik.     

5. Hasil Pencetakan dan penjilidan baik.     

6. Susunan materi pelajaran sistematis.     

7. Susunan antar bab dan paragraf mudah dipahami     

2 Kriteria Fisik 

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.     

 

Saran untuk perbaikan LKPD Berbasis TTW : 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………… 
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ANGKET RESPON  PESERTA DIDIK TERHADAP LKPD BERBASIS TTW PADA MATERI 

HIDROKARBON 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Instansi  : 

Tanggal  : 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat hidrokarbon kelas XI 

IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

 

No 

 

Aspek 

 

Komponen Penilaian 

 

Skor Penelitian 

SS ST TS STS 

 

 

 

1

. 

 

 

 

Aspek Isi 

A. Kualitas Isi     

1. Informasi pada LKPD memberikan saya pengetahuan baru.     

2.  Informasi  yang  disampaikan  pada LKPD    mudah di baca dan 

dimengerti. 

    

  B.    Model   TTW  (Think, Talk, Write)     

 3.  LKPD ini memberi saya kesempatan untuk berfikir tentang 

konsep yang disampaikan 

    

4.  LKPD ini memberi saya kesempatan untuk dapat berdiskusi dan 

mengajukan pendapat pada kelompok saya. 

    

5.  LKPD ini memberi saya kesempatan untuk dapat menuliskan 

apa yang telah di diskusikan dengan kelompok saya  

    

 C. Evaluasi     

6. Petunjuk mengerjakan soal sangat jelas.     

7. Soal-soal pada LKPD mudah dipahami     

8. Kesesuaian evaluasi dengan indikator pembelajaran     

 D. Motivasi     

 9. LKPD membuat semangat dalam belajar.     

 10. LKPD membuat   belajar   saya menjadi lebih mudah.     

 11. LKPD  membuat  rasa  keingintahuan saya semakin 

bertambah. 

    

2 Aspek Penyajian 

 1. Sampul LKPD menarik perhatian.     

 2  Tulisan dapat terbaca dengan jelas.     

  3. Gambar terlihat dengan jelas.     

3 Aspek Bahasa 
 1. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti.     

 2. Tidak ada kalimat yang membingungkan.     

 

Saran untuk perbaikan LKPD Berbasis TTW : 

 

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

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

…………………………………………………………………………… 
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ANGKET RESPON GURU TERHADAP LKPD BERBASIS TTW PADA MATERI HIDROKARBON 

 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi  : 

Tanggal  : 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat hidrokarbon kelas XI 

IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

 

 

No 

 

Aspek 

 

Komponen Penilaian 

 

Skor Penelitian 

SS ST TS STS 

 

 

 

1. 

 

 

 

Aspek Isi 

A. Kualitas Isi     

1. Informasi pada LKPD memberikan peserta didik pengetahuan baru.     

2.  Informasi  yang  disampaikan  pada LKPD    mudah di baca dan 

dimengerti. 

    

  B.    Model   TTW  (Think, Talk, Write)     

 3.  LKPD ini memberi peserta didik kesempatan untuk berfikir tentang 

konsep yang disampaikan 

    

4.  LKPD ini memberi peserta didik kesempatan untuk dapat berdiskusi 

dan mengajukan pendapat pada kelompoknya. 

    

5.  LKPD ini memberi peserta didik kesempatan untuk dapat 

menuliskan apa yang telah di diskusikan dengan kelompoknya 

    

 C. Evaluasi     

6. Petunjuk mengerjakan soal sangat jelas.     

7. Soal-soal pada LKPD mudah dipahami     

8. Kesesuaian evaluasi dengan indikator pembelajaran     

 D. Motivasi     

 9. LKPD membuat peserta didik semangat dalam belajar.     

 10. LKPD membuat   belajar  peserta didik menjadi lebih mudah.     

   11. LKPD  membuat  rasa  keingintahuan peserta didik semakin 

bertambah. 

    

2 Aspek Penyajian 

 1. Sampul LKPD menarik perhatian.     

 2  Tulisan dapat terbaca dengan jelas.     

  3. Gambar terlihat dengan jelas.     

3 Aspek Bahasa 
 1. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti.     

 2. Tidak ada kalimat yang membingungkan.     

 

Saran untuk perbaikan LKPD Berbasis TTW : 

 

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

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

……………………………………………………………………………… 
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LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa Hidrokarbon 

Nama   : Azimah Amalia 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 
 

No 
 

Deskripsi 
Pilih
an 

 

Kritik/Saran 
SS ST TS STS 

1. Identitas yang termuat sudah lengkap.      
 

2. 
Rumusan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar sesuai dengan silabus K 13 

     

3. Rumusan Indikator sesuai dengan KI dan KD      
 

4. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 
Indikator pembelajaran. 

     

 

5. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 
materi yang akan diajarkan. 

     

 

6. 
Materi pembelajaran sudah sesuai dengan 
alokasi waktu. 

     

 

7. 
Alokasi waktu sudah sesuai sehingga model 
pembelajaran TTW dapat diterapkan 

     

 
8. 

Langah-langkah Kegiatan pembelajaran sudah 
disusun sesuai dengan model pembelajaran TTW 

     

 

9. 
Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan 
EYD (ejaan yang disempurnakan) 

     

 

10. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

     

 

11. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan karakter 
peserta didik. 

     

 

Saran untuk perbaikan RPP : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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LEMBAR VALIDASI SOAL PRETEST 
 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa Hidrokarbon 

Nama   : Azimah Amalia 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 

 

No Aspek yang 

dinilai 

 
Kriteria 

 
Skor Penilaian Kritik/saran 

 

 
1. 

 

 
Aspek Materi 

Aspek yang diamati SS ST TS STS 

1. Soal sesuai dengan indikator      

2. Isi materi sesuai dengan referensi 
pembelajaran kimia. 

     

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai lingkup 
materi. 

     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas.      

 
2. 

 
Aspek 

Kebahasaan 

1. Butir soal sudah menggunakan perintah 
sesuai 

jawaban soal. 

     

2. Butir soal sudah disertai dengan 
pedoman penskoran. 

     

3. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda. 

     

 

 
3. 

 

 
Aspek Bahasa 

1. Butir soal menggunakan bahasa yang 
sederhana. 

     

2. Butir soal tidak menimbulkan tafsiran 
ganda 

     

3. Butiran soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

     

 

Saran untuk perbaikan soal pretest : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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LEMBAR VALIDASI SOAL POSTEST 
 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa Hidrokarbon 

Nama   : Azimah Amalia 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 

No Aspek yang 

dinilai 

 
Kriteria 

 
Skor Penilaian Kritik/saran 

 

 
1. 

 

 
Aspek Materi 

Aspek yang diamati SS ST TS STS 

1. Soal sesuai dengan indikator      

2. Isi materi sesuai dengan referensi 
pembelajaran kimia. 

     

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai lingkup 
materi. 

     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas.      

 
2. 

 
Aspek 

Kebahasaan 

1. Butir soal sudah menggunakan perintah 
sesuai 

jawaban soal. 

     

2. Butir soal sudah disertai dengan 
pedoman penskoran. 

     

3. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda. 

     

 

 
3. 

 

 
Aspek Bahasa 

1. Butir soal menggunakan bahasa yang 
sederhana. 

     

2. Butir soal tidak menimbulkan tafsiran 
ganda 

     

3. Butiran soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

     

Saran untuk perbaikan soal postest : 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

.................................................. 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

LKPD BERBASIS TTW  PADA MATERI HIDROKARBON 

KELAS XI IPA MA AL-MUSTAQIM KUBU RAYA 

 

Mata pelajaran/Materi     : Kimia/Senyawa Hidrokarbon 

Judul Penelitin : Pengmbangan Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) Berbasis TTW Pada 

Materi Hidrokarbon Kelas XI IPA MA 

Al-Mustaqim 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat 

hidrokarbon kelas XI IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan 

kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

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

terimakasih. 
 

No 
 

Deskripsi 
Pilihan  

Kritik/Saran SS ST TS STS 
 
 

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap kesesuaian LKPD dengan kegitan 

pembelajaran materi hidrokarbon 

     

 
 

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan peserta 

didik terhadap kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah relevan. 

     

 

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan peserta 

didik terhadap tampilan atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus 

     

 

 
4. 

Kesesuaian  mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap langkah-langkah model pembelajaran  

TTW yang digunakan dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah baik. 

     

 
5. 

Pernyataan untuk tanggapan peserta didik mengenai 

bahasa LKPD yang dikembangkan terhadap 

pemahamannya pada materi hidrokarbon sudah baik. 

     

Saran untuk perbaikan Angket Respon Peserta Didik : 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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LEMBAR VALIDASI ANGKET RESPON GURU TERHADAP 

LKPD BERBASIS TTW  PADA MATERI HIDROKARBON 

KELAS XI IPA MA AL-MUSTAQIM KUBU RAYA 

 

Mata pelajaran/Materi     : Kimia/Senyawa Hidrokarbon 

Judul Penelitin : Pengmbangan Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) Berbasis TTW Pada Materi 

Hidrokarbon Kelas XI IPA MA Al-

Mustaqim 

 

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

SS: Jika LKPD “ Sangat Setuju” dengan deskripsi 

ST: Jika LKPD “ Setuju” dengan deskripsi 

TS: Jika LKPD “ Tidak Setuju” dengan deskripsi 

STS: Jika LKPD “ Sangat Tidak Setuju” dengan deskripsi 

2. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang terhadap LKPD berbasis TTW pada materi sifat hidrokarbon 

kelas XI IPA MA Al-Mustaqim kubu raya, mohon  menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

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

 

No 

 

Deskripsi 

Pilihan  

Kritik/Saran SS ST TS STS 

 

 

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru 

terhadap kesesuaian LKPD dengan 

kegiatan pembelajaran materi hidrokarbon 

     

 

 

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan guru 

terhadap kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal senyawa ion dan 

senyawa kovalen  dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah relevan. 

     

3 

Pernyatan mengenai tanggapan guru 

terhadap tampilan atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus. 

     

4 

Kesesuaian mengenai tanggapan guru 

terhadap langkah-langkah model 

pembelajaran  TTW yang digunakan dalam 

LKPD yang dikembangkan sudah baik. 

     

5 

Pernyataan untuk tanggapan guru 

mengenai bahasa LKPD yang 

dikembangkan terhadap pemahamannya 

pada materi hidrokarbon. 

     

 

Saran untuk perbaikan angket respon guru : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………… 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Validasi Ahli Materi 

Terhadap LKPD Berbasis Think Talk Write (TTW) 

 
Validator  1   : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd. 

Validator  2  : Yossi Deafirmanda, M.Pd 

Validator  3   : Evi Tri Prihatini, S.P 

 
No 

 
Aspek 

 
Komponen Penilaian Skor yang diperoleh  Persentase 

(%) 
V1 V2 V3 

 

 
1

. 

 

 
Ketepatan Cakupan 

1.Kesesuaian dengan Kompetensi Inti 4 4 3 91,67 

2.Kesesuaian dengan kompetensi dasar 4 4 3 91,67 

3.Kesesuaian dengan perkembangan 

kognitif peserta didik. 4 4 3 91,67 

 

 
2

. 

 

 
Kualitas Isi 

4. Materi hidrokarbon sesuai dari sudut 
pandang ilmu kimia. 4 4 4 100 

5. Tidak  mengandung  konsep  yang 

salah. 
4 3 3 83,33 

6.  Memberikan   pengalaman   belajar 
pada peserta didik 

4 4 4 100 

7. Mengajak peserta didik aktif dalam 
pembelajaran. 

4 4 4 100 

8. Contoh yang diberikan sesuai dengan 
fakta. 

4 4 4 100 

3. 

 
Bahasa 

9. Penggunaan bahasa dalam penjelasan 
hirokarbon mudah dimengerti. 

4 4 3 91,67 

10. Kesesuaian penggunaan bahasa 
dengan tingkat perkembangan mental 
peserta didik. 

4 3 3 83,33 

11. Kalimat yang digunakan untuk 
menjelaskan konsep tidak 
menimbulkan penafsiran yang salah. 

4 3 3 83,33 

4 Model TTW 

12. Tahap think bertujuan untuk 
membuat siswa berfikir tentang 
konsp yang akan disampaikan. 

4 4 4 100 

13. Tahap talk dilakukan untuk peserta 
didik dapat berdiskusi dengan 
kelompoknya dan mengajukan 
pendapat 

4 3 4 91,67 

14. Tahap write dilakukan untuk peserta 
didik supaya bisa menuliskan apa 
yang telah didapatkan setelah 
mempelajari materi 

4 4 4 100 

5. Evaluasi 

15. Kesesuaian  soal  dengan  indikator 
pembelajaran. 4 4 4 100 

16. Soal pada LKPD mudah dipahami 4 4 4 100 

17. Petunjuk   pada   evaluasi   mudah 
dipahami, tepat dan jelas. 4 4 4 100 

Jumlah 68 64 61 1608,29 

Persentase 100 % 94,11% 89,70% 1608,29 

LAMPIRAN C-1 
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Persentase Rata-rata 94,60% 

Kriteria Sangat Valid 

 

Validasi Materi 
 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban seluruh validator dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

a. Aspek Ketepatan Cakupan 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

 

b. Aspek Kualitas isi 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

10

12
 𝑥 100% = 83,33% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

c. Aspek Bahasa 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

10

12
 𝑥 100% = 83,33% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

10

12
 𝑥 100% = 83,33% 

d. Aspek model TTW 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

e. Aspek Evaluasi 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 
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Rata-rata Persentase  

 
91,67+91,67+91,67+100+83,33+100+100+100+91,67+83,33+83,33+100+91,67+100+100+100+100

17
 = 94,60% (Sangat Valid) 

 

 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

 𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 
 

 Validator 1     𝑃 =
68

68
 𝑥 100% = 100 % 

 

Validator 2    𝑃 =
68

68
 𝑥 100% = 94,11% 

 

Validator 3    𝑃 =
61

68
 𝑥 100% = 89,70% 

 

Rata-rata Persentase    
100%+94,11%+89,70%

3
 = 94,60% (Sangat Valid) 

 

Keterangan           :   V 1 (Validator 1) 

V 2 (Validator 2) 

V 3 (Validator 3) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Validasi Ahli Media 

Terhadap LKPD Berbasis Think Talk Write (TTW) 

 

Validator  1   : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd. 

Validator  2  : Yossi Deafirmanda, M.Pd 

Validator  3   : Hamdil Mukhlisin, M.Pd  

 

 

NO 
 

Aspek 

 
Komponen Penilaian 

Skor yang diperoleh Persentase 
(%) 

V1 V2 V3 

 

 
 
 
 

1. 

 

 
 
 
 

Tampilan 

 1. Tampilan   Sampul   LKPD menarik. 4 4 3 91,67 

2. Tampilan materi yang dibahas sangat baik 4 4 3 91,67 

3. Tampilan  tugas  dan  latihan menarik pesera didik. 4 4 3 91,67 

4. Tampilan gambar dalam LKPD menarik. 4 3 3 83,33 

5. Hasil Pencetakan dan penjilidan baik. 4 3 4 91,67 

6. Susunan materi pelajaran sistematis. 4 4 4 100 

7. Susunan antar bab dan paragraf mudah dipahami 4 3 3 83,33 

2 Kriteria Fisik 

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

9. Kesesuaian perbandingan huruf antar judul, sub judul dan 
konten materi. 

4 4 4 100 

10. Ketepatan penggunaan huruf kapital sangat baik. 4 4 4 100 

11. Bentuk dan huruf yang digunakan konsisten pada setiap 
halaman 4 4 4 100 

12. Kerapian jarak dan penempatan gambar atau animasi baik. 4 4 3 91,67 

Jumlah 48 45 42 1125,01 

Persentase 100% 93,75% 87,5% 1125,01 

Persentase Rata-rata 93,75% 

Kriteria Sangat Valid 

 

 

Validasi Media 

 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban seluruh validator dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

a. Aspek Tampilan 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

10

12
 𝑥 100% = 83,33% 
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5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

6) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

7) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

10

12
 𝑥 100% = 83,33% 

 

b. Aspek Kriteria  

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

Rata-rata Persentase  

 
91,67+91,67+91,67+83,33+91,67+100+83,33+100+100+100+100+91,67

17
 = 93,75% (Sangat Valid) 

 

 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

 𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Validator 1     𝑃 =
48

48
 𝑥 100% = 100 % 

 

Validator 2    𝑃 =
45

48
 𝑥 100% = 93,75% 

 

Validator 3    𝑃 =
42

48
 𝑥 100% = 87,5% 

 

Rata-rata Persentase    
100%+93,75%+87,5%

3
 = 93,75% (Sangat Valid) 

 

Keterangan           :   V 1 (Validator 1) 

V 2 (Validator 2) 

V 3 (Validator 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Validator  1   : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd. 

Validator  2  : Yossi Deafirmanda, M.Pd 

Validator  3   : Evi Tri Prihatini, S.P 

 

No 
 

Deskripsi 
Skor yang diperoleh  

Persentase (%) 

V1 V2 V3 

1. Identitas yang termuat sudah lengkap. 4 4 4 100 
 

2. 
Rumusan standar kompetensi dan kompetensi 
dasar sesuai dengan silabus K 13 

4 4 4 100 

3. Rumusan Indikator sesuai dengan KI dan KD 4 4 4 100 
 

4. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 
Indikator pembelajaran. 

4 4 4 100 

 

5. 
Rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan 
materi yang akan diajarkan. 

4 4 4 100 

 

6. 
Materi pembelajaran sudah sesuai dengan 
alokasi waktu. 

4 3 4 91,67 

 

7. 
Alokasi waktu sudah sesuai sehingga model 
pembelajaran TTW dapat diterapkan 

4 3 4 91,67 

 
8. 

Langah-langkah Kegiatan pembelajaran sudah 
disusun sesuai dengan model pembelajaran TTW 4 4 4 100 

 

9. 
Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan 
EYD (ejaan yang disempurnakan) 

4 4 4 100 

 

10. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

4 4 4 100 

 

11. 
Sumber belajar sudah sesuai dengan karakter 
peserta didik. 

4 4 4 100 

Jumlah 44 42 44 1083,34 

Persentase 100% 95,45 100% 1083,34 

Persentase Rata-rata 98,4% 

Kriteria Sangat Valid 

 

Validasi RPP 

 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban seluruh validator dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

LAMPIRAN C-3 



108 

 

 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

6) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

7) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

8) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

9) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

10) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

11) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

Rata-rata Persentase  

 
100+100+100+100+100+91,67+91,67+100+100+100+100

11
 = 98,4% (Sangat Valid) 

 

 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

 𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Validator 1     𝑃 =
44

44
 𝑥 100% = 100% 

 

Validator 2    𝑃 =
42

44
 𝑥 100% = 95,45% 

 

Validator 3    𝑃 =
44

44
 𝑥 100% = 100% 

 

Rata-rata Persentase    
100%+95,45%+100%

3
 = 98,4% (Sangat Valid) 

 

Keterangan           :   V 1 (Validator 1) 

V 2 (Validator 2) 

V 3 (Validator 3) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Validasi Soal Pretest dan Postest 

 

Validator  1   : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd. 

Validator  2  : Yossi Deafirmanda, M.Pd 

Validator  3   : Evi Tri Prihatini, S.P 

No Aspek yang 

dinilai 

Deskirpsi Skor yang 

diperoleh 

Persentase 
(%) 

 

 
1. 

 

 
Aspek Materi 

Aspek yang diamati V1 V2 V3  

1. Soal sesuai dengan indikator 4 4 4 100 

2. Isi materi sesuai dengan referensi 
pembelajaran kimia. 

4 4 4 100 

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai lingkup 
materi. 

4 4 3 91,67 

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas. 4 4 4 100 

 
2. 

 
Aspek 

Kebahasaan 

1. Butir soal sudah menggunakan perintah 
sesuai 

jawaban soal. 

4 4 4 100 

2. Butir soal sudah disertai dengan pedoman 
penskoran. 

4 4 4 100 

3. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda. 

4 3 4 91,67 

 

 
3. 

 

 
Aspek Bahasa 

1. Butir soal menggunakan bahasa yang 
sederhana. 

4 3 4 91,67 

2. Butir soal tidak menimbulkan tafsiran 
ganda 

4 3 4 91,67 

3. Butiran soal menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

4 4 4 100 

Jumlah 40 37 39 966,68 

Persentase 100% 92,5% 97,5% 966,68 

Persentase Rata-rata 96,67% 

Kriteria Sangat Valid 

 

Validasi Soal Pretest dan Postest 
 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban seluruh validator dalam satu item          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

a. Aspek Materi 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

 

b. Aspek Kebahasaan 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 
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3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

 

c.  Aspek Bahasa 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

11

12
 𝑥 100% = 91,67% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

Rata-rata Persentase  

 
100+100+91,67+100+100+100+91,67+91,67+91,67+100

10
 = 96,67% (Sangat Valid) 

 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

 𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Validator 1     𝑃 =
40

40
 𝑥 100% = 100 % 

 

Validator 2    𝑃 =
37

40
 𝑥 100% = 92,5% 

 

Validator 3    𝑃 =
39

40
 𝑥 100% = 97,5% 

 

Rata-rata Persentase    
100%+92,5%+97,5%

3
 = 96,67% (Sangat Valid) 

 

Keterangan           :   V 1 (Validator 1) 

V 2 (Validator 2) 

V 3 (Validator 3) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Validasi Angket Respon Peserta Didik dan Guru 

 

Validator  1   : Nurdianti Awaliyah, S.Si, M.Pd. 

Validator  2  : Yossi Deafirmanda, M.Pd 

Validator  3   : Evi Tri Prihatini, S.P 

 

No  

Deskripsi 

Skor yang 
diperoleh 

 

Persentase 

(%) V1 V2 V3 
 
 

1. 

Pernyataan mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap kesesuaian LKPD dengan kegitan 

pembelajaran materi hidrokarbon 
4 4 4 100 

 

 

2. 

Pernyataan mengenai tanggapan peserta 

didik terhadap kemudahan memahami materi, 

contoh, dan latihan soal dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah relevan. 

4 4 4 100 

 

3. 
Pernyatan mengenai tanggapan peserta 

didik terhadap tampilan atau desain LKPD yang 

dikembangkan sudah bagus 
4 4 4 100 

 

 
4. 

Kesesuaian  mengenai tanggapan peserta didik 

terhadap langkah-langkah model pembelajaran  

TTW yang digunakan dalam LKPD yang 

dikembangkan sudah baik. 

4 4 4 100 

 
5. 

Pernyataan untuk tanggapan peserta didik mengenai 

bahasa LKPD yang dikembangkan terhadap 

pemahamannya pada materi hidrokarbon sudah baik. 
4 4 4 100 

Jumlah 20 20 20 500 

Persentase 100% 100% 100% 500 

Persentase Rata-rata 100% 

Kriteria Sangat Valid 

 

Validasi Angket Respon 

 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban seluruh validator dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

12

12
 𝑥 100% = 100% 
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Rata-rata Persentase  

 
100+100+100+100+100

5
 = 100% (Sangat Valid) 

 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

 𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Validator 1     𝑃 =
20

20
 𝑥 100% = 100 % 

 

Validator 2    𝑃 =
20

20
 𝑥 100% = 100 % 

 

Validator 3    𝑃 =
20

20
 𝑥 100% = 100 % 

 

Rata-rata Persentase    
100%+100%+100%

3
 = 100% (Sangat Valid) 

 

Keterangan           :   V 1 (Validator 1) 

V 2 (Validator 2) 

V 3 (Validator 3) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Angket Respon Pesrta didik dan Guru  

Terhadap LKPD Berbasis Think Talk Write (TTW) 

(Uji Coba Terbatas) 

 
No 

 
Aspek 

 
Komponen 

Penilaian 

Skor yang diperoleh Persentase 
(%) PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 G 

 

 
 

1

. 

 

 
 

Aspek Isi 

A. Kualitas Isi 

1. Informasi pada LKPD 
memberikan 
pengetahuan baru. 

3 4 3 3 3 4 3 82,14 

2.  Informasi  yang  
disampaikan  pada 
LKPD  mudah  di 
baca dan dimengerti. 

4 3 3 3 3 3 3 78,57 

B.    Model   TTW  (Think, Talk, Write) 

 3.  LKPD ini memberikan 
kesempatan untuk 
berfikir tentang konsep 
yang disampaikan 

3 3 3 4 3 3 3 78,57 

4.  LKPD ini memberikan 
kesempatan untuk 
dapat berdiskusi dan 
mengajukan pendapat 
pada kelompok. 

4 4 4 3 4 4 4 96,43 

5.  LKPD ini memberi 
kesempatan untuk 
dapat menuliskan apa 
yang telah di 
diskusikan dengan 
kelompok  

3 3 3 3 3 3 4 78,57 

C. Evaluasi 

6. Petunjuk 
mengerjakan soal sangat 
jelas. 

3 3 4 3 4 3 3 82,14 

7. Soal-soal pada LKPD 
mudah dipahami 

4 3 3 3 3 3 3 78,57 

8. Kesesuaian evaluasi 
dengan indikator 
pembelajaran 

3 3 3 3 3 3 4 78,57 

D. Motivasi 

 9.   LKPD membuat 
semangat dalam belajar. 

3 3 3 3 3 3 3 75 

 10. LKPD membuat   
belajar menjadi lebih 
mudah. 

3 3 3 3 3 3 3 75 

   11.LKPD  membuat  
rasa keingintahuan 
semakin bertambah. 

3 3 3 3 3 3 3 75 

2 
Aspek 

Penyajian 

 1.   Sampul LKPD 
menarik perhatian. 

3 3 3 3 3 3 4 78,57 

 2    Tulisan dapat terbaca 
dengan jelas. 

3 3 3 3 3 3 4 78,57 

 3.   Gambar terlihat 
dengan jelas. 

4 3 3 3 3 3 4 82,14 
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3 
Aspek 

Bahasa 

 1.  Bahasa yang 
digunakan mudah 
dimengerti. 

3 3 3 3 3 3 3 75 

 2.  Tidak ada kalimat 
yang 
membingungkan. 

4 3 3 3 3 3 3 78,57 

Jumlah 54 52 50 49 50 50 54 1271,41 

Persentase 84,37% 81,25% 78,15% 76,56% 78,15% 78,15% 84,37%  

Persentase Rata-rata 80% 79,46% 

Kriteria Praktis 

 

Angket Respon (Uji Coba Terbatas) 

 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban angket respon dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

a. Aspek Isi 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

23

28
 𝑥 100% = 82,14% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

27

28
 𝑥 100% = 96,43% 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

6) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

23

28
 𝑥 100% = 82,14% 

7) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

8) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

9) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

21

28
 𝑥 100% =75% 

10) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

21

28
 𝑥 100% =75% 

11) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

21

28
 𝑥 100% =75% 

b. Aspek Penyajian  

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

23

28
 𝑥 100% = 82,14% 

c. Aspek Bahasa 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

21

28
 𝑥 100% =75% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

22

28
 𝑥 100% = 78,57% 
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Rata-rata Persentase  

 
82,14%+78,57%+78,57%+96,43%+78,57%+82,14%+78,57%+78,57%+75%+75%+75%+78,57%+78,57%+82,14%+75%+78,57%

16
 =  

= 79,46% (Praktis) 

 
 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Peserta didik 1     𝑃 =
54

64
 𝑥 100% = 84,37 % 

 

Peserta didik 2    𝑃 =
52

64
 𝑥 100% = 81,25 % 

 

Peserta didik 3    𝑃 =
50

64
 𝑥 100% = 78,15% 

 

Peserta didik 4    𝑃 =
49

64
 𝑥 100% = 76,56% 

 

Peserta didik 5    𝑃 =
50

64
 𝑥 100% = 78,15% 

 

Peserta didik 6    𝑃 =
50

64
 𝑥 100% = 78,15%  

 

Guru         𝑃 =
54

64
 𝑥 100% = 84,37 % 

 

Rata-rata Persentase    
84,37%+81,25%+78,15%+76,56%+78,15%+78,15%+84,37%

7
 = 8 0 % (Praktis) 

 

Keterangan           :   PD (Peserta didik) 

G (Guru) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Angket Respon Pesrta didik dan Guru  

Terhadap LKPD Berbasis Think Talk Write (TTW) 

(Uji Coba Lapangan Utama) 

 
No 

 
Aspek 

 
Komponen 

Penilaian 

Skor yang diperoleh Persentase 
(%) 

PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12 PD13 PD14 PD15 PD16 PD17 PD18 PD19 PD20 PD21 PD22 PD23 PD24 PD25 PD26 G 

3 

 
 

1

. 

 

 
 
Aspek Isi 

A. Kualitas Isi 

1. Informasi 
pada LKPD 
memberikan 
pengetahuan 
baru. 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 94,4 

2.  Informasi  
yang  
disampaikan  
pada LKPD  
mudah  di 
baca dan 
dimengerti. 

4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 92,6 

B.    Model   TTW  (Think, Talk, Write) 

 3.  LKPD ini 
memberikan 
kesempatan 
untuk 
berfikir 
tentang 
konsep yang 
disampaikan 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 95,4 

LAMPIRAN C-7 
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4.  LKPD ini 
memberikan 
kesempatan 
untuk dapat 
berdiskusi 
dan 
mengajukan 
pendapat pada 
kelompok. 

4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 92,6 

5.  LKPD ini 
memberi 
kesempatan 
untuk dapat 
menuliskan 
apa yang 
telah di 
diskusikan 
dengan 
kelompok  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 94,4 

C. Evaluasi 

6. Petunjuk 
mengerjakan 
soal sangat 
jelas. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 94,4 

7. Soal-soal 
pada LKPD 
mudah dipahami 

4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 87,0 

8. Kesesuaian 
evaluasi 
dengan 
indikator 
pembelajaran 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 92,6 

D. Motivasi 
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 9.   LKPD 
membuat 
semangat 
dalam 
belajar. 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 94,4 

 10. LKPD 
membuat   
belajar 
menjadi lebih 
mudah. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 93,5 

   11.LKPD  
membuat  
rasa 
keingintahuan 
semakin 
bertambah. 

4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 95,4 

2 
Aspek 

Penyajian 

 1.   Sampul 
LKPD 
menarik 
perhatian. 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 93,5 

 2    Tulisan dapat 
terbaca 
dengan jelas. 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 94,4 

 3.   Gambar 
terlihat 
dengan jelas. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 96,3 

3 
Aspek 

Bahasa 

 1.  Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dimengerti. 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 96,3 

 2.  Tidak ada 
kalimat yang 
membingung
kan. 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 87,0 

Jumlah 64 60 64 60 61 64 59 60 61 63 64 61 64 64 48 58 55 62 57 59 61 61 60 49 59 63 53 1494,2 
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Angket Respon (Uji Coba Lapangan Utama) 

 

1. Menghitung persentase jumlah jawaban angket respon dalam satu item 

          

𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 

 

a. Aspek Isi 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

102

108
 𝑥 100% =  94,4% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

100

108
 𝑥 100% = 92,6% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

103

108
 𝑥 100% = 95,4% 

4) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

100

108
 𝑥 100% = 92,6% 

5) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

102

108
 𝑥 100% =  94,4% 

6) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

102

108
 𝑥 100% =  94,4% 

7) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

94

108
 𝑥 100% = 87,0% 

8) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

100

108
 𝑥 100% = 92,6% 

9) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

102

108
 𝑥 100% =  94,4% 

10) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

101

108
 𝑥 100% =93,5% 

Persentase % 100 93,8 100 93,8 95,3 100 92,2 93,8 95,3 98,4 100 95,3 100 100 75 90,6 85,9 96,9 89,0 92,2 95,3 95,3 93,8 76,6 92,2 98,4 82,8 1494,2 

Persentase Rata-rata 93.4 

Kategori Sangat Praktis 
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11) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

103

108
 𝑥 100% = 95,4% 

b. Aspek Penyajian  

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

101

108
 𝑥 100% =93,5% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

102

108
 𝑥 100% =  94,4% 

3) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

104

108
 𝑥 100% =  96,3% 

c. Aspek Bahasa 

1) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

104

108
 𝑥 100% =  96,3% 

2) 𝑃 =
∑𝑋

∑𝑋1
 𝑥 100% 𝑃 =

94

108
 𝑥 100% = 87,0% 

 

Rata-rata Persentase  

 
94,4%+92,4%+95,4%+92,6%+94,4%+94,4%+87,0%+92,6%+94,4%+93,5%+95,4%+93,5%+94,4%+96,3%+96,3%+87,0%

16
 =

1494,2

16
=93,4% (Sangat Praktis) 

 
 

2. Menghitung persentase jumlah jawaban satu validator dalam seluruh item 

 

𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 
 

 Peserta didik 1     𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 

 

Peserta didik 2    𝑃 =
60

64
 𝑥 100% = 93,8% 

 

Peserta didik 3    𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 
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Peserta didik 4    𝑃 =
60

64
 𝑥 100% = 93,8% 

 

Peserta didik 5    𝑃 =
61

64
 𝑥 100% = 95,3% 

 

Peserta didik 6    𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 

  

Peserta didik 7    𝑃 =
59

64
 𝑥 100% = 92,2% 

 

Peserta didik 8    𝑃 =
60

64
 𝑥 100% = 93,8% 

 

Peserta didik 9    𝑃 =
61

64
 𝑥 100% = 95,3% 

 

Peserta didik 10  𝑃 =
63

64
 𝑥 100% = 98,4% 

 

Peserta didik 11  𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 

 

Peserta didik 12  𝑃 =
61

64
 𝑥 100% = 95,3% 

 

Peserta didik 13  𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 

 

Peserta didik 14  𝑃 =
64

64
 𝑥 100% = 100% 

 

Peserta didik 15  𝑃 =
48

64
 𝑥 100% = 75% 

 

Peserta didik 16  𝑃 =
58

64
 𝑥 100% = 90,6% 

 

Peserta didik 17  𝑃 =
55

64
 𝑥 100% = 85,9% 

 

Peserta didik 18  𝑃 =
62

64
 𝑥 100% = 96,9% 

 

Peserta didik 19  𝑃 =
57

64
 𝑥 100% = 89,0% 

 

Peserta didik 20  𝑃 =
59

64
 𝑥 100% = 92,2% 

 

Peserta didik 21  𝑃 =
61

64
 𝑥 100% = 95,3% 

 

Peserta didik 22  𝑃 =
61

64
 𝑥 100% = 95,3% 

 

Peserta didik 23  𝑃 =
60

64
 𝑥 100% = 93,8% 

 

Peserta didik 24  𝑃 =
49

64
 𝑥 100% = 76,6% 

 

Peserta didik 25  𝑃 =
59

64
 𝑥 100% = 92,2% 

 

Peserta didik 26  𝑃 =
63

64
 𝑥 100% = 98,4% 

 

Guru         𝑃 =
53

64
 𝑥 100% = 82,8% 

 

  

Rata-rata Persentase    
100%+93,8%+100%+93,8%+95,3%+100%+92,2%+93,8%+95,3%+98,4%+100%+95,3%+100%+100%+75%+90,6%

+85,9%+96,9%+89,0%+92,2%+95,3%+95,3%+93,8%+76,6%+92,2%+98,4%+82,8%

27
 =

2521,9

27
=93,4% (Sangat Praktis) 

 

Keterangan           :   PD (Peserta Didik) 

G (Guru) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Pretest-Postest 
 

Terhadap LKPD Berbasis TTW (Uji Coba Terbatas) 
 

No Nama Peserta Didik Nilai Pretest Nilai Posttest 

1. PDT-1 25 80 

2. PDT-2 18 75 

3. PDT-3 5 70 

4. PDT-4 35 83 

5. PDT-5 73 80 

6. PDT-6 18 72 

Jumlah 174 460 

Jumlah Rata-rata 29 76,6 

 

 

g = 
Spos−Spre

Smaks −Spre
  

 

g = 
76,6−29

100−29
 =  

47,6

71
 = 0,67 (Tinggi) 
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Rekapitulasi dan Perhitungan Hasil Pretest-Postest 
 

Terhadap LKPD Berbasis TTW (Uji Coba Lapangan Utama) 
 

 
No Nama Peserta Didik Nilai Pretest Nilai Posttest 

1. PDUL-1 20 76 

2. PDUL-2 18 76 

3. PDUL-3 52 90 

4. PDUL-4 30 73 

5. PDUL-5 18 85 

6. PDUL-6 18 83 

7. PDUL-7 33 83 

8. PDUL-8 55 83 

9. PDUL-9 18 85 

10. PDUL-10 40 85 

11. PDUL-11 28 78 

12. PDUL-12 18 75 

13. PDUL-13 55 90 

14. PDUL-14 40 85 

15. PDUL-15 45 81 

16. PDUL-16 18 83 

17. PDUL-17 18 85 

18. PDUL-18 5 70 

19. PDUL-19 35 86 

20. PDUL-20 18 85 

21. PDUL-21 55 85 

22. PDUL-22 31 78 

23. PDUL-23 28 76 

24. PDUL-24 8 70 

25. PDUL-25 26 70 

26. PDUL-26 41 80 

Jumlah 771 2096 

Jumlah Rata-rata 29,7  80,6 

 

 

 

g = 
Spos−Spre

Smaks −Spre
  

 

g = 
80,6−29,7

100−29,7
 =  

50,9

70,3
 = 0,72 (Tinggi) 

 
 

LAMPIRAN C-9 
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HASIL VALIDASI AHLI MATERI 
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HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN C-11 



126 

 

 

 

 

HASIL VALIDASI RPP 
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HASIL VALIDASI SOAL PRETEST 
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HASIL VALIDASI SOAL POSTEST 
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HASIL VALIDASI ANGKET RESPON GURU 
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HASIL VALIDASI ANGKET RESPON PESERTA DIDIK 
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HASIL PRETEST PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Terbatas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C-17 

PDT-1 PDT-4 PDT-5 
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HASIL POSTEST PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Terbatas) 
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PDT-1 PDT-4 PDT-5 
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ANGKET RESPON GURU DAN PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Terbatas) 
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HASIL PRETEST PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Lapangan Utama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C-20 

PDUL-3 
PDUL-10 PDUL-25 



135 

 

 

 

HASIL POSTEST PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Lapangan Utama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C-21 

18 

70 

PDUL-3 PDUL-10 PDUL-25 
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ANGKET RESPON GURU DAN PESERTA DIDIK 

(Uji Coba Lapangan Utama) 
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SURAT PERNYATAAN VALIDATOR 

AHLI MATERI 
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SURAT PERNYATAAN VALIDATOR 

AHLI MEDIA 
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SURAT IZIN VALIDASI 
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SURAT IZIN PENELITIAN 

 

LAMPIRAN D-4 
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SURAT  PENELITIAN 

 

LAMPIRAN D-5 
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KEGIATAN UJI COBA TERBATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L.E 1.1 Peserta didik 

Mengerjakan soal pretest 

L.E 1.2 Membagikan media 

berupa LKPD 

L.E 1.3 Menjelaskan sedikit 

materi 

L.E 1.4 Peserta didik berdiskusi 

menggunakan LKPD 

L.E 1.5 Peserta didik mengerjakan 

soal postest 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L.E 2.1 Peserta didik 

Mengerjakan soal pretest 

L.E2.2 Membagikan media 

berupa LKPD 

L.E 2.3 Menjelaskan sedikit 

materi 

L.E 3.4 Peserta didik berdiskusi 

menggunakan LKPD 

L.E 2.5 Peserta didik mengerjakan 

soal postest 

LAMPIRAN E-2 


