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 PEMETAAN SK-KD  

 

Satuan Pendidikan : SMA di Kabupaten Pringsewu 

Mata Pelajaran   : Kimia     

Kelas/Semester  : X/Genap 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Tingkat 

Ranah 

KD 

Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Tingkat 

Ranah 

IPK 

Materi 

Pokok 

Ruang 

Lingkup 

Alokasi 

Waktu 

Nilai 

Karakter 

1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3. Memahami sifat-

sifat larutan non-

elektrolit dan 

elektrolit, serta reaksi 

oksidasi-reduksi 

3.1 Mengidentifikasi 

sifat larutan elektrolit 

dan non elektrolit 

berdasarkan data hasil 

percobaan. 

C4 

 

Kognitif 

Produk : 

1. Membedakan gejala-gejala 

hantaran arus listrik dalam 

berbagai larutan 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat 

larutan nonelektrolit dan 

elektrolit melalui percobaan 

3. Menjelaskan penyebab 

perbedaan kemampuan 

larutan yaitu elektrolit kuat, 

elektrolit lemah dan 

nonelektrolit dalam 

menghantarkan arus listrik 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

Larutan 

elektrolit 

dan non 

elektrolit 

√   2 JP 

 

Rasa ingin tahu, 

Komunikatif, 

Mengamati, 

Prediksi 

7
1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   4. Menjelaskan larutan elektrolit 

dapat berupa senyawa ion dan 

kovalen polar. 

C2 

 

      

   Proses :  
1. Mengamati percobaan 

larutan nonelektrolit dan 

elektrolit. 
2. Mencari perbedaan dan 

persamaan (membandingkan) 

perubahan yang terjadi pada 

nyala lampu dan gelembung 

gas pada elektroda dalam 

larutan yang diuji yang terjadi 

pada percobaan yang 

dilakukan. 

3. Mengidentifikasi perubahan 

nyala lampu dan gelembung 

gas pada elektroda dalam 

larutan yang diuji 

4. Mengelompokan zat-zat 

berdasarkan ciri-ciri yang 

diamati termasuk dalam larutan 

nonelektrolit atau elektrolit  

 

      
 

7
2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   5. Mengelompokan zat-zat 

berdasarkan ciri-ciri yang 

diamati termasuk dalam 

larutan elektrolit kuat, 

elektrolit lemah atau 

nonelektrolit 

       

3.2 Menjelaskan 

perkembangan 

konsep reaksi 

oksidasi-reduksi 

dan hubungannya 

dengan tata nama 

senyawa serta 

penerapannya. 
 

C3 

 

Kognitif 

Produk : 

1. Menjelaskan konsep oksidasi 

reduksi ditinjau dari 

penggabungan dan pelepasan 

oksigen berdasarkan data 

hasil percobaan. 

2. Menjelaskan konsep reaksi 

oksidasi dan reduksi ditinjau 

dari pelepasan dan 

penerimaan electron. 

3. Menentukan bilangan 

oksidasi unsur dalam suatu 

senyawa. 

4. Menjelaskan konsep reaksi 

oksidasi dan reduksi  ditinjau 

dari peningkatan dan 

penurunan bilangan oksidasi. 

5. Menentukan oksidator dan 

reduktor dalam reaksi redoks 

C2 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

Reaksi 

oksidasi 

reduksi 

√   …. JP 

 

Berpikir kritis, 

teliti, jujur, 

bertanggung 

jawab,  percaya 

diri, rasa ingin 

tahu, berani dan 

berperilaku santun 

7
3
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   6. Menjelaskan pengertian 

reaksi autoredoks 

7. Memberi nama senyawa 

menurut IUPAC. 

Menerapkan aturan 

penamaan dalam member 

nama senyawa menurut 

perubahan bilangan oksidasi. 

 
Proses : 

1. Mengamati percobaan reaksi 

oksidasi reduksi ditinjau dari 

penggabungan dan pelepasa 

oksidasi 

2. Mengidentifikasi reaksi 

reduksi dan oksidasi ditinjau 

dari penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

berdasarkan persamaan 

reaksi. 

3. Mengelompokkan persamaan 

reaksi yang ditinjau dari 

penggabungan dan pelepasan 

oksigen termasuk dalam reaksi 

redoks 

C2 

 

C1 

 

 

C3 

 

     
 

7
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   4. Mengidentifikasi reaksi 

reduksi dan oksidasi ditinjau 

dari penerimaan dan 

pelepasan electron 

berdasarkan persamaan 

reaksi. 

5. Mengelompokkan 

persamaan reaksi yang 

ditinjau dari penerimaan dan 

pelepasan electron yang 

termasuk dalam persamaan 

reaksi oksidasi reduksi. 

6. Mengidentifikasi reaksi 

reduksi dan oksidasi ditinjau 

dari peningkatan dan 

penuruna bilangan oksidasi 

7. Mengelompokkan reaksi 

reduksi oksidasi yang 

ditinjau dari peningkatan dan 

penurunan bilangan oksidasi 

8. Mengidentifikasi oksidator 

dan reduktor dalam suatu 

reaksi oksidasi reduksi 

9. Mengelompokkan senyawa 

dalam suatu reaksi redoks  

      
 

7
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

   termasuk dalam oksidator 

dan reduktor  

10. Mengidentifikasi  reaksi 

autoredoks 

11. Mengelompokkan reaksi 

autoredoks 

12. Menjelaskan tata nama 

senyawa menurut IUPAC 

Menjelaskan aturan 

penamaan senyawa 

berdasarkan perubahan 

biloks 

13. Menerapkan aturan 

penamaan senyawa 

berdasarkan perubahan 

biloks. 

       

 

  

7
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ANALISIS KONSEP 
 

Standar Kompetensi  :   3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi. 

Kompetensi Dasar :   3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. 

Materi Pembelajaran :  Reaksi Redoks  

 

Label 

Konsep 
Definisi Konsep Jenis 

Konsep 

Atribut Posisi Konsep 

Contoh Non Contoh 
Kritis Variabel Superordinat Koordinat Subordinat 

(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

Reaksi 

Reduksi 

 

Reaksi reduksi adalah 

reaksi yang 

melibatkan pelepasan 

oksigen, penerimaan 

elektron dan 

penurunan bilangan 

oksidasi. 

 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip. 

 

 

 

 Reaksi reduksi 

 Reaksi 

pelepasan 

oksigen 

 Reaksi 

penerimaan 

elektron 

 Reaksi 

penurunan 

bilangan 

oksidasi 

 

Komponen 

reaksi 

 

 

Larutan 

elektrolit dan 

nonelektrolit 

 

 

Reaksi oksidasi 

 

 

 

 

 

 

 Bilangan 

oksidasi 

 Oksidator 

dan reduktor 

 Reaksi 

autoredoks 

 Tata nama 

senyawa 

 

 

 

 

 

Reaksi Reduksi 

a. HgO(s)  Hg(l) + 

O2(g) 

b. Cl2 + 2e
-
  2Cl

-
 

c. CuO  Cu 

 

 

Reaksi-reaksi di atas 

merupakan reaksi 

reduksi. 

 

 

Reaksi  

a. N2(g) + 2O2(g)  

2NO2(g) 

b. 2Na(s)  2Na
+
(s) 

+ 2e
-
 

c. H2  H2O 

 

Reaksi-reaksi di atas 

bukan termasuk dalam 

reaksi reduksi. 

Reaksi 

Oksidasi 

 

 

 

 

Reaksi oksidasi adalah 

reaksi yang 

melibatkan pengikatan 

oksigen, pelepasan 

elektron dan kenaikan 

bilangan oksidasi. 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Reaksi oksidasi 

 Reaksi 

pengikatan 

oksigen 

 Reaksi 

pelepasan  

komponen 

reaksi 

Reaksi reduksi Reaksi reduksi 

 

 

 

 

 

 Bilangan 

oksidasi 

 Oksidator 

dan reduktor 

 Reaksi 

autoredoks 

Reaksi Oksidasi 

a. N2(g) + 2O2(g)  

2NO2(g) 

b. 2Na(s)  2Na
+
(s) 

+ 2e
-
 

c. H2  H2O 

Reaksi 

a. HgO(s)  Hg(l) + 

O2(g) 

b. Cl2 + 2e
-
  2Cl 

c. CuO  Cu 

 

 L
am

p
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(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

    elektron 

 Rekasi 

kenaikan 

bilangan 

oksidasi 

    Tata nama 

senyawa 

  

Bilangan 

oksidasi 

 

 

 

 

 

 

 

Bilangan oksidasi atau 

tingkat oksidasi suatu 

unsur merupakan 

bilangan bulat positif 

atau negatif yang 

diberikan kepada suatu 

unsur dalam 

membentuk senyawa. 

Konsep 

berdasarkan 

simbol 

 Bilangan 

oksidasi 

 Bilangan bulat 

positif atau 

negatif 

 

 Jenis 

reaksi 

 Kompone

n 

senyawa 

 Bilangan 

oksidasi 

 

Reaksi reduksi 

dan oksidasi 
 - Dalam senyawa 

H2SO4, jumlah 

bilangan oksidasi dari 

2 atom H +  1 atom S 

+ 4 atom O = 0 

 

- 

 

Oksidator 

 

 

Oksidator adalah zat 

yang dalam reaksi 

redoks menyebabkan 

zat lain mengalami 

reduksi. 

 

 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 

 

 

 

 Oksidator 

 Zat 

 Reduksi 

  

 

 

 

 Kompone

n reaksi 

 Oksidator 

 

Bilangan 

Oksidasi 

 

 Reduktor 

 

- Reaksi 

Fe(s) + 2HCl(aq)   

FeCl (aq) + H2(g) 

Pada reaksi di atas spesi 

atau zat yang 

menyebabkan zat lain 

mengalami oksidasi 

adalah HCl. 

Reaksi 

Fe(s) + 2HCl(aq)   

FeCl (aq) + H2(g) 

Pada reaksi di atas spesi 

atau zat yang 

menyebabkan zat lain 

mengalami reduksi  

adalah Fe 

Reduktor Reduktor adalah zat 

yang dalam reaksi 

redoks menyebabkan 

zat lain mengalami 

oksidasi  

 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Reduktor 

 Zat 

 Oksidasi 

 

 

 Kompone

n reaksi 

 Reduktor 

 

Oksidator  Oksidator   Reaksi 

Cr2O7
2-

(aq) + 3C2O4
2-

(aq)  + 14H
+
  

2Cr3+(aq) + 6CO2(q) + 

7H2O(l) 

 

Pada reaksi  di atas spesi 

atau zat yang 

menyebabkan zat lain 

mengalami reduksi 

adalah C2O4
2-.  

 Cr2O7
2-

(aq) + 3C2O4
2-

(aq)  + 14H
+
  

2Cr3+(aq) + 6CO2(q) + 

7H2O(l) 

 

Pada reaksi  di atas spesi 

atau zat yang 

menyebabkan zat lain 

mengalami oksidasi 

adalah Cr2O7
2- 

 7
8
 



75 

 

(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Reaksi 

Autoredoks 

Reaksi autoredoks 

adalah suatu zat dalam 

reaksi redoks yang 

mengoksidasi atau 

mereduksi dirinya 

sendiri 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Reaksi 

autoredoks 

 Reaksi redoks 

 Mengoksidasi 

 Mereduksi  

 Kompone

n reaksi 

 Bilangan 

Oksidasi 

Oksidator  dan 

reduktor 
 Reaksi 

oksidasi 

 Reaksi 

reduktor 

 Reaksi 

3I2(g) + 6KOH(aq)  

5KI(aq) + KIO3(aq) + 

3H2O(l) 

 

Dalam reaksi di atas, 

I2 oksidasi sekaligus 

ada yang mengalami 

reduksi. Artinya atom 

I mengoksidasi atom I 

yang lain dan 

sebalikny mereduksi 

yang lain. 

Reaksi 

3I2(g) + 6KOH(aq)  

5KI(aq) + KIO3(aq) + 

3H2O(l) 

 

Dalam reaksi di atas, 

atom-atom kalium, 

oksigen dan hidrogen 

tidak mengalami 

oksdasi dan reduksi. 

Tata Nama 

Senyawa 

Tata nama senyawa  

adalah aturan-aturan 

untuk memberi nama 

suatu senyawa yang 

bisa membentuk 

beberapa senyawa 

dengan unsur lain 

berdasarkan aturan 

IUPAC dan 

berdasarkan perubahan 

bilangan oksidasi. 

Konsep 

berdasarkan 

prinsip 

 Tata nama 

senyawa 

 IUPAC 

 Perubahan 

biloks 

 Bilangan 

biloks 

 Kompone

n 

senyawa 

Reaksi 

Autoredoks 

  a. CuO = Tembaga 

(II) Oksidasi 

 

 

 

7
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SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMA di Kabupaten Pringsewu 

Kelas/Semester : XI IPA/Genap 

Mata Pelajaran : Kimia 

Standar Kompetensi : 3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi 

Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian  Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Kognitif Afektif Psikomotor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Mengidenti-

fikasi sifat larutan 

elektrolit dan non 

elektrolit 

berdasarkan data 

hasil percobaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Larutan 

Elektrolit dan 

nonelektrolit 

 

2.  

Larutan 

elektrolit kuat 

dan elektrolit 

lemah  

 

 

 

 

1. Memberik

an masalah 

tentang larutan 

elektrolit dan 

nonelektrolit 

2. Mendisku

sikan masalah 

dalam 

kelompoknya  

masing-masing 

3. Berdasark

an masalah yang 

diberikan siswa 

diharapkan  

Produk 

5. Membedakan 

gejala-gejala 

hantaran arus listrik 

dalam berbagai 

larutan 

6. Mengidentifikasi 

sifat-sifat larutan 

nonelektrolit dan 

elektrolit melalui 

percobaan 

7. Menjelaskan 

penyebab  

Karakter  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Komunikati

f 

3. Mengamati 

4. Prediksi 

 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya  

2. Mengemuk

akan pendapat 

3. Pendengar 

yang baik 

1. terampil 

mengamati nyala 

lampu  

2. terampil 

mengolah dan 

interpretasi data 

3. terampil 

membereskan dan 

membersihkan 

alat dan bahan 

4. terampil 

merapihkan dan 

mengatur kembali 

letak  

Jenis Tagihan 

 

1. Tugas 

individu 

2. Tugas 

kelompok 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

1. Lapora

n tertulis 

2. Tes 

tertulis 

12  JP Sumber 

 

1. B

uku 

cetak 

2. L

KS 

9
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menyusun 

hipotesis 

 

4. Berkomuni

kasi 

5. kerjasama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  4. Membukti

kan hipotesis 

dengan 

melakukan 

percobaan larutan 

elektrolit dan 

nonelektrolit 

5. Berdasark

an percobaan 

yang telah 

dilakukan, siswa 

menyimpulkan 

pengertian dari 

larutan elektrolit 

dan nonelektrolit 

6. Berdasark

an hasil diskusi, 

siswa 

menyimpulkan 

pengertian 

elektrolit kuat dan 

elektrolit lemah. 

7. Berdasark

an hasil diskusi 

perbedaan 

kemampuan larutan 

yaitu elektrolit kuat, 

elektrolit lemah dan 

nonelektrolit dalam 

menghantarkan arus 

listrik 

Proses 

6. Mengamati 

percobaan larutan 

nonelektrolit dan 

elektrolit. 

7. Mencari 

perbedaan dan 

persamaan 

(membandingkan) 

perubahan yang 

terjadi pada nyala 

lampu dan 

gelembung gas pada 

elektroda dalam 

larutan yang diuji 

yang terjadi pada 

percobaan yang 

 alat-alat yang 

telah  digunakan 

   

8
1
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siswa  dilakukan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  memecahkan 

masalah dan 

mengambil 

kesimpulan. 

3. Mengidentifi

kasi 

perubahan nyala 

lampu dan 

gelembung gas pada 

elektroda dalam 

larutan yang diuji 

4. Mengelompo

kan zat-zat 

berdasarkan ciri-ciri 

yang diamati 

termasuk dalam 

larutan nonelektrolit 

atau elektrolit 

5. Mengelomp

okan zat-zat 

berdasarkan ciri-ciri 

yang diamati 

termasuk dalam 

larutan elektrolit 

kuat, elektrolit lemah 

atau nonelektrolit 

 

 

 

 

     

8
2
 



79 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. 

 

3. Sifat 

dan Jenis 

larutan 

elektrolit 

berdasarkan 

ikatan 

 

 

 

 

 

1. Menanyak

an kepada siswa 

pengertian dari 

nonelektrolit, 

elektrolit kuat dan 

elektrolit lemah 

2. Memberik

an masalah 

tentang penyebab 

larutan elektrolit 

dan nonelektrolit 

serta jenis 

senyawa 

ikatannya 

3. Mendisku

sikan masalah 

dalam kelompok 

masing-masing 

4. Berdasark

an masalah yang 

diberikan siswa 

menyusun 

hipotesis 

5. Membukti

kan hipotesis 

dengan 

Produk 

1. Menjelaskan 

bahwa larutan 

elektrolit dapat 

berupa senyawa ion 

dan senyawa 

kovalen polar 

 

Proses 

2. Mengidentifi

kasi bahwa larutan 

elektrolit dapat 

berupa senyawa ion 

dan senyawa 

kovalen polar. 

3. Mengelompo

kan larutan elektrolit 

berdasarkan  jenis 

senyawa ion dan 

senyawa kovalen 

polar 

 

 

 

 

 

Karakter  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Komunikati

f 

3. Mengamati 

4. Prediksi 

 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya  

2. Mengemuk

akan pendapat 

3. Pendengar 

yang baik 

4. Berkomuni

kasi 

5. kerjasama 

1. terampil 

mengolah dan 

interpretasi data 

2. terampil 

membereskan dan 

membersihkan 

alat dan bahan 

3. terampil 

merapihkan dan 

mengatur kembali 

letak alat-alat 

yang digunakan 

Jenis Tagihan 

 

1. Tugas 

individu 

2. Tugas 

kelompok 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

1. Lapora

n tertulis 

2. Tes 

tertulis 

12 JP Sumber 

 

1. B

uku 

cetak 

2. L

KS 

 

8
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mendiskusikan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  pertanyaan yang 

ada dalam LKS 

Berdasarkan hasil 

diskusi, siswa 

6. menyimpu

lkan penyebab 

kemampuan 

larutan elektrolit 

dapat  

menghantarkan 

arus listrik. 

7.  

Berdasarkan hasil 

diskusi, siswa 

menyimpulkan 

bahwa larutan 

elektrolit dapat 

berupa senyawa 

ion dan kovalen 

polar. 

8. Berdasark

an hasil diskusi 

siswa 

memecahkan 

masalah dan 

mengambil 

      

8
4
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kesimpulan.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2 Menjelaskan 

perkembangan 

konsep reaksi 

oksidasi-reduksi 

dan hubungannya 

dengan tata nama 

senyawa serta 

penerapannya 

1. Konsep 

reaksi redoks 

ditinjau dari 

pengikatan dan 

pelepasan 

oksigen 

 

2.  Konsep 

redoks ditinjau 

dari pelepasan 

dan 

penerimaan 

elektrok 

1. Menanyak

an kepada siswa 

pernah melihat 

besi berkarat 

2. Memberik

an masalah apa 

yang 

menyebabkan 

besi berkarat 

3. Mendisku

sikan masalah 

dalam 

kelompoknya  

masing-masing 

4. Berdasark

an masalah yang 

diberikan siswa 

menyusun 

hipotesis 

5. Membukti

kan hipotesis 

dengan 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

ada di  dalam 

LKS 

Produk  

1. Menjelaskan 

konsep reaksi 

oksidasi reduksi 

ditinjau dari 

penggabungan dan 

pelepasan oksigen 

berdasarkan data 

hasil percobaan 

2. Menjelaskan 

konsep reaksi 

oksidasi reduksi 

ditinjau dari 

pelepasan dan 

penerimaan elektron.  

 

 

 

Proses 

1. Mengamati 

percobaan reaksi 

oksidasi reduksi 

ditinjau dari 

penggabungan dan 

pelepasan oksigen. 

Karakter  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Komunikati

f 

3. Mengamati 

4. Prediksi 

 

 

 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya  

2. Mengemuk

akan pendapat 

3. Pendengar 

yang baik 

4. Berkomuni

kasi 

5. kerjasama 

1. terampil 

mengolah dan 

interpretasi data 

 

Jenis Tagihan 

 

1. Tugas 

individu 

2. Tugas 

kelompok 

 

 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

1. Lapora

n tertulis 

2. Tes 

tertulis 

2 JP Sumber 

 

1. B

uku 

cetak 

2. L

KS 

8
5
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6. Berdasark

an hasil diskusi, 

siswa 

menyimpulkan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2. Mengidentifikasi 

reaksi reduksi dan 

oksidasi ditinjau 

     

  konsep reaksi 

redoks yang 

ditinjau dari 

pengikatan dan 

pelepasan oksigen 

7.  

Berdasarkan hasil 

diskusi, siswa 

menyimpulkan 

konsep reaksi 

redoks yang 

ditinjau dari 

penerimaan dan 

pelepasan oksigen 

8. Berdasark

an hasil diskusi 

siswa 

memecahkan 

masalah dan 

mengambil 

dari penggabungan 

dan pelepasan 

oksigen berdasarkan 

persamaan reaksi. 

2. Mengelompo

kan persamaan 

reaksi yang ditinjau 

dari penggabungan 

dan pelepasan 

oksigen termasuk 

dalam reaksi 

oksidasi atau reduksi 

3. Mengidentifi

kasi reaksi reduksi 

dan oksidasi ditinjau 

dari penerimaan dan 

pelepasan elektron 

berdasarkan 

persamaan reaksi. 

4. Mengelompo

     

8
6
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kesimpulan.   kan persamaan 

reaksi yang ditinjau 

dari pelepasan dan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   penerimaan elektron 

termasuk dalam 

reaksi oksidasi atau 

reduksi 

     

 3.Konsep 

reaksi redoks 

ditinjau dari 

peningkatan 

dan penurunan 

bilangan 

oksidasi 

 

4. Redukt

or dan 

Oksidator 

 

1.  Menanyakan 

apakah pada 

reaksi Zn dengan 

CuSO4 dapat 

dijelaskan dengan 

konsep 

sebelumnya. 

2.  Memberikan 

masalah 

bagaimana reaksi 

Zn dengan CuSO4 

dapat dijelaskan 

sebagai suatu 

reaksi redoks. 

3. Mendiskusikan 

masalah dalam 

kelompoknya 

masing-masing. 

4. Berdasarkan 

masalah yang 

Produk  

1. Menentukan 

bilangan oksidasi 

unsur dalam suatu 

senyawa. 

2. Menjelaskan 

konsep oksidasi 

reduksi ditinjau dari 

peningkatan dan 

penurunan  bilangan 

oksidasi. 

3. Menentukan 

oksidator dan 

reduktor dalam suatu 

reaksi reduksi 

oksidasi. 

4. Menjelaskan 

pengertian reaksi 

autoredoks. 

Karakter  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Komunikati

f 

3. Mengamati 

4. Prediksi 

 

 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya  

2. Mengemuk

akan pendapat 

3. Pendengar 

yang baik 

4. Berkomuni

kasi 

5. kerjasama 

1. terampil 

mengolah dan 

interpretasi data 

 

Jenis Tagihan 

 

1. Tugas 

individu 

2. Tugas 

kelompok 

 

Bentuk 

Instrumen 

 

1. Lapora

n tertulis 

2. Tes 

tertulis 

2  JP Sumber 

 

1. B

uku 

cetak 

2. L

KS 

8
7
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diberikan siswa di 

harapkan dapat   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  menyusun 

hipotesis. 

5. Membuktikan 

hipotesis dengan 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

ada dalam LKS. 

6. Berdasarkan 

hasil diskusi, 

siswa 

menyimpulkan 

konsep reaksi 

redoks ditinjau 

dari peningkatan 

dan penurunan 

bilangan oksidas. 

7.  Berdasarkan 

hasil diskusi, 

siswa 

menyimpulkan 

yang dimaksud 

dengan reduktor 

dan oksidator 

 

 

Proses 

1. Mengidentifi

kasi reaksi reduksi 

dan reaksi oksidasi 

ditinjau dari 

peningkatan dan 

penurunan bilangan 

oksidasi 

2. Mengelompo

kan reaksi reduksi 

dan reaksi oksidasi 

yang ditinjau dari 

peningkatan dan 

penurunan bilangan 

oksidasi  

3. Mengidentifi

kasi oksidator dan 

reduktor dalam suatu 

reaksi reduksi 

oksidasi  

4. Mengelompo

kan senyawa dalam 

suatu reaksi redoks 

termasuk dalam 

oksidator atau 

     

8
8
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 reduktor. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  8. Berdasarkan 

hasil diskusi, 

siswa 

menyimpulkan 

     yang dimaksud 

dengan reaksi 

autoredoks. 

9. Berdasarkan 

hasil diskusi 

siswa 

memecahkan 

masalah dan 

mengambil 

kesimpulan.   

 

5. Mengidentifi

kasi reaksi redoks 

yang oksidator dan 

reduktornya 

merupakan zat yang 

sama 

6. Mengelompo

kkan reaksi redoks 

yang termasuk 

dalam reaksi 

autoredoks 

     

 5. Tatana

ma IUPAC  

 

1. Memberi 

contoh-contoh 

penamaan 

senyawa menurut 

IUPAC 

2.  Memberi 

contoh  aturan 

penamaan 

senyawa 

Produk 

1. Memberi 

nama senyawa 

menurut IUPAC. 

2. Menerapkan 

aturan penamaan 

dalam memberi 

nama senyawa 

menurut perubahan 

Karakter  

1. Rasa ingin 

tahu 

2. Komunikati

f 

3. Mengamati 

4. Prediksi 

 

Keterampilan sosial 

1.  terampil 

mengolah dan 

interpretasi data 

 

Jenis Tagihan 

 

1. Tugas 

individu 

2. Tugas 

kelompok 

 

Bentuk 

Instrumen 

2 JP Sumber 

 

1. B

uku 

cetak 

2. L

KS 

8
9
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berdasarkan 

perubahan biloks 

 

bilangan oksidasi. 1. Bertanya  

2. Mengemuk

akan pendapat 

3. Pendengar 

yang baik 

4. Berkomuni

kasi 

 

1. Lapora

n tertulis 

2. Tes 

tertulis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Proses 

1. Menjelaskan tata 

nama senyawa 

menurut IUPAC 

2. Menjelaskan 

aturan penamaan 

senyawa berdasarkan 

perubahan biloks 

3. Menerapkan 

aturan penamaan 

senyawa berdasarkan 

perubahan biloks. 

 

5.   Kerjasama     

9
0
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA 

Mata Pelajaran  :  Kimia  

Kelas/Semester  :  Kelas X/ Semester Genap 

Materi Pembelajaran      :  Reaksi Oksidari Reduksi  

Alokasi Waktu                 :  2 x 45 menit    

 

I.    Standar Kompetensi       : 3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan    

elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi 

II.   Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi 

oksidasi-reduksi dan hubungannya dengan tata 

nama senyawa serta penerapannya. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

A. Kognitif 

Produk (Indikator penguasaan konsep) 

1. Menjelaskan konsep rekasi oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan 

dan pelepasan oksigen berdasarkan data hasil percobaan. 

2. Menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari pelepasan 

dan penerimaan elektron. 

 

Proses (indikator penguasaan keterampilan proses sains) 

 

14. Mengamati percobaan reaksi oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan  

15. dan pelepasan oksigen 

16. Mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari penggabungan 

dan pelepasan oksigen berdasarkan persamaan reaksi. 

17. Mengelompokan persamaan reaksi yang ditinjau dari penggabungan dan 

pelepasan oksigen termasuk dalam reaksi oksidasi dan reduksi. 

18. Mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari penerimaan dan 

pelepasan elektron berdasarkan persamaan reaksi. 

19. Mengelompokan persamaan reaksi yang ditinjau dari penerimaan dan 

pelepasan elektron termasuk dalam reaksi oksidasi dan reduksi. 

 

 

 

 Lampiran 4 
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B. Afektif 

   Karakter  

1. Rasa ingin tahu 

2. Komunikatif 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya 

2. Mengemukakan pendapat 

3. Menjadi pendengar yang baik 

4. Kerjasama 

C. Psikomotor 

1. Mengatur alat dan bahan yang digunakan 

2. Melakukan percobaan dengan baik dan benar sesuai prosedur 

3. Mengamati perubahan yang terjadi dan menuliskan hasil percobaan pada 

tabel pengamatan 

4. Membersihkan dan merapihkan alat dan bahan setelah praktikum 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

A. Kognitif 

Produk (Indikator penguasaan konsep) 

1. Siswa dapat menjelaskan konsep rekasi oksidasi reduksi ditinjau dari 

penggabungan dan pelepasan oksigen berdasarkan data hasil percobaan. 

2. Siswa dapat menjelaskan konsep reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari 

pelepasan dan penerimaan elektron. 

 

Proses (Indikator penguasaan keterampilan proses sains) 

1. Berdasarkan instruksi guru di LKS maka siswa mengamati percobaan 

reaksi oksidasi reduksi yang ditinjau dari penggabungan dan pelepasan 

oksigen. 

2. Berdasarkan panduan LKS, siswa mengidentifikasi ciri-ciri reaksi reduksi 

dan reaksi oksidasi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen 

berdasarkan persamaan reaksinya. 
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3. Berdasarkan LKS, siswa mengelompokkan persamaan reaksi yang 

ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen termasuk kedalam 

reaksi reduksi ataukah reaksi oksidasi 

4. Berdasarkan panduan LKS, siswa mengidentifikasi ciri-ciri reaksi reduksi 

dan reaksi oksidasi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. 

5. Berdasarkan LKS, siswa mengelompokkan persamaan reaksi yang 

ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron termasuk kedalam reaksi 

reduksi ataukah reaksi oksidasi 

 

B.   Afektif 

1.  Karakter: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup   

dalam menunjukkan karakter rasa ingin tahu dan komunikatif.  

 

2.  Keterampilan sosial: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup 

dalam menunjukkan perlaku keterampilan sosial bertanya, menyumbang 

ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, dan dapat bekerja 

sama. 

 

V. Materi Ajar 

Reaksi kimia dapat digolongkan ke dalam reaksi oksidasi reduksi dan bukan 

reaksi oksidasi reduksi.  Istilah reaksi oksidasi reduksi berkaitan dengan peristiwa 

reduksi dan oksidasi. Pengertian reaksi oksidasi dan reaksi reduksi ini telah 

mengalami perkembangan.  Konsep pertama adalah reaksi oksidasi reduksi 

sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen.  Pengertian ini dikaitkan dengan 

oksigen, dimana oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen sedangkan reduksi 

adalah peristiwa pelepasan oksigen.  Selanjutnya konsep yang kedua adalah 

oksidasi reduksi ditinjau sebagai pelepasan dan penerimaan elektron.  Pada 

konsep yang kedua ini oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron sedangkan 

reduksi adalah peristiwa penerimaan elektron. 
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VI.  Model Pembelajaran  

Pendekatan  : Konstruktivisme  

Model  : Problem Solving 

Metode : Diskusi Kelompok dan Eksperimen 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Pendahuluan 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

ORIENTASI SISWA PADA MASALAH  

1. Guru mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam dan 

mengabsen kehadiran siswa. 

2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

3. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian guru 

membagikan LKS tentang reaksi oksidasi reduksi ditinjau dari 

pelepasan dan pengikatan oksigen dan elektron. 

4. Guru mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah dan 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa dalam rangka 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

tesebut. 

 

 

 

Pernahkah kalian melihat besi 

yang berkarat? Mengapa besi dapat berkarat? 

5. Guru meminta siswa memberikan komentar 

6.  Siswa mendengarkan dengan baik dan memberikan 

komentar terhadap masalah yang diajukan  
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Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

7. Siswa menyumbang ide atau berpendapat serta 

berkomunikasi dalam memberikan  penjelasan sederhana  

     Masalah : 

Apa yang menyebabkan besi berkarat ? Tuliskan persamaan 

reaksi yang terjadi pada saat besi berkarat? 

MENCARI DATA ATAU KETERANGAN YANG 

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMECAHKAN 

MASALAH 

8. Guru menjelaskan hubungan permasalahan yang diajukan 

dengan materi pembelajaran. 

9. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang sesuai dan sebanyak – 

banyaknya untuk mendapatkan penjelasan dari 

permasalahan tersebut. 

10. Siswa mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur 

untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya 

tentang masalah yang diajukan.  

B. Inti 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

MENETAPKAN JAWABAN SEMENTARA DARI 

MASALAH TERSEBUT 

1. Guru meminta siswa untuk memberikan hipotesis terhadap 

jawaban atas permasalahan yang diberikan. 

    Buatlah hipotesis dari permasalahan yang ada berdasarkan   

informasi yang telah Anda ketahui ! 
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2. Siswa memberikan ide atau berpendapat sebagai hipotesis 

terhadap jawaban atas permasalahan yang dikemukakan 

MENGUJI KEBENARAN JAWABAN SEMENTARA 

TERSEBUT 

3. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan percobaan. 

4. Berdasarkan instruksi guru di LKS maka siswa mengamati 

percobaan reaksi oksidasi reduksi yang ditinjau dari 

penggabungan dan pelepasan oksigen. 

5. Siswa melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada 

pada LKS untuk memecahkan masalah. 

Pada percobaan pertama siswa  mengamplas pita Mg hingga 

bersih, kemudian dengan menggunakan penjepit bakarlah 

pita Mg tersebut (perhatian jangan menatap pita Mg yang 

terbakar) dan Tampung abu hasil pembakaran dalam cawan 

porselen 

 

Pada percobaan selanjutnya mencampurkan serbuk 

Tembaga(II)oksida dan serbuk karbon masing – masing 0,2 

gram dalam cawan porselen. Dan mulai memanaskan 

campuran tersebut hingga terbentuk logam tembaga 

 

6. Guru memotivasi agar siswa bekerja sama dalam 

mendiskusikan permasalahan yang ada di LKS. 

7. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab 

pertanyaan pada LKS setelah menganalisis fakta-fakta dan 

menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel. 

Beberapa pertanyaan yang diajukan pada LKS untuk 

menemukan konsep yaitu: 
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     Reaksi pada percobaan 1 adalah : 

      Mg (s)  +   O2                      2MgO 

    (warna .......)  (warna .......) 

 

   Pada reaksi tersebut terjadi proses ....... oksigen. Dari reaksi 

di  atas, maka reaksi pembakaran pita Mg merupakan contoh 

reaksi oksidasi. Jadi, Reaksi Oksidasi 

adalah..............................…………………………………… 

     

    Reaksi pada percobaan 2 adalah : 

     CuO (s)   +  C(s)                      Cu(s)    +  CO2(g)   

     (warna.......)            (warna........)        (warna........) 

   Fungsi karbon pada percobaan ini adalah sebagai penarik 

unsur ……… pada senyawa CuO 

Pada reaksi ini terjadi ......................oksigen pada senyawa 

CuO. Reaksi pada percobaan ini merupakan kebalikan dari 

reaksi pada kegiatan 1.  Reaksi yang terjadi pada kegiatan 2 

merupakan contoh reaksi reduksi.   

Jadi, Reaksi Reduksi adalah………….............................. 

 

8. Siswa mengelompokkan berbagai persamaan reaksi termasuk 

dalam reaksi reduksi atau reaksi oksidasi yang ada di LKS. 

 

     Kelompokkan reaksi di bawah ini termasuk reaksi oksidasi 

atau reduksi? 

a. Si(s) +  O2(g)  →  SiO2(s) 

b. Ag2O(s)  +  C(s)  →  2Ag(s)  +  CO(g) 

c. C(s) +  O2(g)  →  CO2(s)  

d. 4. FeO(s) +  CO(g)  →  Fe(s)  + CO2(g)  

9. Guru memberikan masalah baru mengenai oksidasi dan 

reduksi. 
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           Misalnya, pada reaksi berikut ini: 

                    Mg(s)         +    S(s)   →   MgS(s)  

 Apakah reaksi redoks tersebut dapat dijelaskan dengan 

konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan  

oksigen?  Berdasarkan konsep apa reaksi tersebut dikatakan 

sebagai reaksi redoks? 

10.  Guru meminta siswa untuk memberikan hipotesis terhadap 

jawaban atas permasalahan yang diberikan. 

    Buatlah hipotesis dari permasalahan yang ada berdasarkan   

informasi yang telah Anda ketahui ! 

11. Siswa memberikan ide atau berpendapat sebagai 

hipotesis terhadap jawaban atas permasalahan yang 

dikemukakan 

12.  Guru mengajukan pertanyaan untuk membangun siswa untuk 

menemukan konsep sesuai dengan LKS 

      Perhatikan kedua reaksi berikut : 

(1)  Mg                      Mg
2+

 + 2e 

(2)  S   + 2e                      S
2-

 

Reaksi (1) , Mg berubah menjadi Mg
2+

 dengan  

cara……………elektron. 

Reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Jadi, Reaksi Oksidasi 

adalah........................... 

Reaksi (2) ,S berubah menjadi S
2-

 dengan cara ……elektron. 

Reaksi ini disebut reaksi Reduksi. Jadi, Reaksi Reduksi 

adalah...............  

13. Siswa mengelompokkan berbagai persamaan reaksi 

termasuk dalam reaksi reduksi atau reaksi oksidasi yang ada 

di LKS. 

      Kelompokkan reaksi di bawah ini termasuk reaksi oksidasi 

atau reduksi? 

1. Na  →   Na
+
 + e 

2. Zn  →   Zn
2+

 + 2e 

 

 

 



99 

 

 

C. Penutup 

 

VII. Media Pembelajaran 

     LKS alat dan bahan percobaan 

 

 

3. Cu
2+

 + 2e →  Cu 

4. Cl2 + 2e  →   2Cl
-
 

 

14. Guru meminta perwakilan siswa untuk menyajikan hasil 

diskusinya di depan kelas (presentasi kelompok). 

15. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

16. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan terhadap 

hasil diskusi yang telah dipresentasikan. 

17. Siswa memberikan alasan terhadap jawaban dari 

permasalahan yang diajukan. 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

      MENARIK KESIMPULAN 

1. Guru dan siswa membuat simpulan mengapa besi dapat 

berkarat dan persamaan reaksi yang terjadi. 

2. Guru dan siswa menyimpulkan definisi reaksi reduksi dan 

oksidasi ditinjau dari pengikatan dan pelepasan oksigen. 

3. Guru dan siswa menyimpulkan definisi reaksi reduksi dan 

oksidasi ditinjau dari penerimaan dan pelepasan elektron. 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengetahui tercapainya 

indikator dan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memberikan tugas mandiri. 
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VIII. Penilaian 

1. Penilaian kognitif (LP dan kunci terlampir) 

a) Penilaian KPS  :  pretest dan posttest 

b) Jenis tagihan :  LKS  dan tugas individu 

2. Penilaian afektif  

3. Penilaian psikomotor  

 

Daftar Pustaka 

Purba, M. 2006. Kimia Untuk SMA Kelas X (Jilid 1B). Erlangga. Jakarta. 

Sudarmo,U. 2004. Kimia SMA Kelas X. Erlangga. Jakarta. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA 

Mata Pelajaran  :  Kimia  

Kelas/Semester  :  Kelas X/ Semester Genap 

Materi Pembelajaran      :  Reaksi Oksidari Reduksi  

Alokasi Waktu                 :  2 x 45 menit    

 

I.    Standar Kompetensi       : 3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan    

elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi 

II.   Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi 

oksidasi-reduksi dan hubungannya dengan tata 

nama senyawa serta penerapannya. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

A. Kognitif 

Produk (Indikator penguasaan konsep) 

1. Menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa. 

2. Menjelaskan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari peningkatan dan 

penurunan  bilangan oksidasi. 

3. Menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi 

oksidasi. 

4. Menjelaskan pengertian reaksi autoredoks. 

 

Proses (Indikator  penguasaan  keterampilan proses sains) 

1. Mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi ditinjau dari 

peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi 

2. Mengelompokkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang ditinjau dari 

peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi  

3. Mengidentifikasi oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi 

oksidasi  

4. Mengelompokkan senyawa dalam suatu reaksi redoks termasuk dalam 

oksidator atau reduktor.  

5. Mengidentifikasi reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya 

merupakan zat yang sama 
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6. Mengelompokkan reaksi redoks yang termasuk dalam reaksi 

autoredoks 

B. Afektif 

   Karakter  

1. Rasa ingin tahu 

2. Komunikatif 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya 

2. Mengemukakan pendapat 

3. Menjadi pendengar yang baik 

4. Kerjasama 

D. Psikomotor 

1. Mengatur alat dan bahan yang digunakan 

2. Melakukan percobaan dengan baik dan benar sesuai prosedur 

3. Mengamati perubahan yang terjadi dan menuliskan hasil percobaan 

pada tabel pengamatan 

4. Membersihkan dan merapihkan alat dan bahan setelah praktikum 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

A. Kognitif 

Produk  (Indikator penguasaan konsep)  

1. Siswa dapat menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa  

2. Siswa dapat menjelaskan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari 

peningkatan dan penurunan  bilangan oksidasi. 

3. Siswa dapat menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi 

reduksi oksidasi. 

4. Siswa dapat menjelaskan pengertian reaksi autoredoks. 

 

Proses (Indikator  penguasaan  keterampilan proses sains) 

1. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan 

reaksi oksidasi ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi 
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2. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengelompokkan reaksi reduksi dan 

reaksi oksidasi yang ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan 

oksidasi  

3. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengidentifikasi oksidator dan 

reduktor dalam suatu reaksi reduksi oksidasi  

4. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengelompokkan senyawa dalam 

suatu reaksi redoks termasuk dalam oksidator atau reduktor.  

5. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat Mengidentifikasi reaksi redoks yang 

oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama 

6. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat Mengelompokkan reaksi redoks 

yang termasuk dalam reaksi autoredoks 

B.   Afektif 

1.  Karakter: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup   

dalam menunjukkan karakter rasa ingin tahu dan komunikatif.  

 

2.  Keterampilan sosial: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup 

dalam menunjukkan perlaku keterampilan sosial bertanya, menyumbang 

ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, dan dapat bekerja 

sama. 

V. Materi Pembelajaran 

Bilangan oksidasi dapat didefinisikan sebagai bilangan yang menunjukkan 

muatan elaktron dari suatu unsur, senyawa, maupun ion unsur tersebut yang 

disumbangkan pada molekul atau ion yang dibentuknya. Biloks ini terkait dengan 

bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam 

pembentukan senyawa.  Konsep oksidasi reduksi yang terakhir adalah oksidasi 

reduksi sebagai pertambahan dan penurunaan biloks, dimana oksidasi adalah 

pertambahan biloks dan reduksi adalah penurunan biloks. 

Dalam suatu reaksi oksidasi reduksi selalu terjadi reaksi oksidasi sekaligus reaksi 

reduksi.  Tentu ada zat yang menyebabkan zat alin teroksidasi, dan sebaliknya ada 

zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Pereduksi atau reduktor adalah zat yang 

dapat menyebakan zat lain tereduksi (sedangkan pereduksinya sendiri mengalami 

reaksi oksidasi).  Pengoksidasi atau oksidator adalah suatu zat dapat 
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menyebabkan zat lain mengalami oksidasi (sedangkan pengoksidasinya sendiri 

mengalami reaksi reduksi).  Reaksi disebut autooksidasi reduksi atau reaksi 

disproporsionasi jika terdapat satu zat yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi 

reduksi.  Jadi zat tersebut mengalami penambahan sekaligus pengurangan biloks. 

VI.  Model Pembelajaran  

Pendekatan  : Konstruktivisme  

Model  : Problem Solving 

Metode : Diskusi Kelompok 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Pendahuluan 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

ORIENTASI SISWA PADA MASALAH  

1. Guru mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam dan 

mengabsen kehadiran siswa. 

2.  Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

3. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk berkelompok 

sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Kemudian 

guru membagikan LKS tentang reaksi redoks ditinjau dari 

peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. 

4. Guru mengajukan fenomena untuk memunculkan masalah 

dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa dalam rangka 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

tesebut. 

Faktanya, Banyak reaksi di alam yang merupakan reaksi 

redoks. Namun, apakah semua reaksi redoks tersebut dapat 

dijelaskan dengan konsep reaksi redoks yang telah kita 

pelajari?  
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Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

5. Guru meminta siswa memberikan pendapatnya 

6.  Siswa mendengarkan dengan baik dan memberikan 

pendapatnya terhadap masalah yang diajukan  

7. Siswa menyumbang ide atau berpendapat serta 

berkomunikasi dalam memberikan  penjelasan sederhana. 

Masalah : 

Apakah reaksi redoks  berikut ini dapat dijelaskan dengan 

konsep reaksi redoks yang telah kita pelajari? jika tidak, 

bagaimana reaksi tersebut diketahui sebagai reaksi redoks ?  

      Zn(s)   +   CuSO4(aq) →   ZnSO4(aq)   +   Cu(s) 

MENCARI DATA ATAU KETERANGAN YANG 

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMECAHKAN 

MASALAH 

8. Guru menjelaskan hubungan permasalahan yang diajukan 

dengan materi pembelajaran. 

9. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang sesuai dan sebanyak – 

banyaknya untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan 

tersebut. 

10. Siswa mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur 

untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya tentang 

masalah yang diajukan.  
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B. Inti 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

MENETAPKAN JAWABAN SEMENTARA DARI 

MASALAH TERSEBUT 

18. Guru meminta siswa untuk memberikan hipotesis terhadap 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. 

19. Siswa memberikan ide atau berpendapat sebagai 

hipotesis terhadap jawaban atas permasalahan yang 

dikemukakan 

MENGUJI KEBENARAN JAWABAN SEMENTARA 

TERSEBUT 

20. Guru memotivasi siswa untuk bekerja sama dalam 

diskusi kelompoknya mengerjakan LKS untuk 

memecahkan masalah yang ada. 

21. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab atau 

menyelesaikan pertanyaan yang terdapat pada LKS. 

      Berdasarkan aturan biloks di atas, tentukan bilangan   

oksidasi atom Mn dalam  

b. Mn  c. MnO2 

c. Mn
2+  

d. MnO4
2-

 

     Jawab:  

a. unsur Mn merupakan unsur bebas maka bilangan 

oksidasinya adalah……………… 

b. Ion Mn
2+ 

bilangan oksidasinya sama dengan muatannya 

yaitu…………… 

c. Bilangan oksidasi Mn dalam MnO2 (jumlah bilangan 

oksidasi dalam senyawa netral = 0) 

(1 x biloks Mn) + (2 x biloks O) = … 

1 x biloks Mn + …………     = … 

1 x biloks Mn                              = … 

Biloks Mn       = … 

d. Bilangan oksidasi Mn dalam MnO4
2-  

(jumlah bilangan 

oksidasi dalam senyawa ion = muatannya) 

(1 x biloks Mn) + (4 x biloks O) = … 

Biloks Mn + ( 4 x (…..))             = … 

Biloks Mn + …………               = … 

Biloks Mn       = … 
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22. Siswa menentukan bilangan oksidasi (biloks) dari berbagai 

senyawa. 

     Tentukan nilai bilangan oksidasi masing-masing unsur 

pada reaksi berikut! 

1. P4  +  5O2   → P4O10 

2. Mg  +  H2SO4  →  MgSO4  + H2 

3. 2Cu  +  O2   →  2CuO 

23. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab atau 

menyelesaikan pertanyaan yang terdapat pada LKS 

mengenai oksidasi dan reduksi. 

         Zn(s)   +   CuSO4(aq)    ZnSO4(aq)   +   Cu(s) 

Berdasarkan aturan penentuan bilangan oksidasi di atas, Zn 

(di ruas kiri) memiliki biloks …………. berubah menjadi 

ZnSO4 (di ruas kanan) memiliki biloks……… , berarti terjadi 

(peningkatan/penurunan)* biloks dari ………….. menjadi 

………. Unsur Zn mengalami reaksi oksidasi. 

Jadi, reaksi oksidasi adalah..................... 

 

Cu pada CuSO4 (di ruas kiri) memiliki biloks …………. 

berubah menjadi Cu (di ruas kanan) memiliki biloks……… , 

berarti terjadi (peningkatan/penurunan)* biloks dari 

………….. menjadi ……… Unsur oksigen mengalami reaksi 

reduksi. Jadi, reaksi reduksi adalah ........................... 

24. Siswa mengelompokkan berbagai  senyawa dalam suatu 

reaksi kimia termasuk dalam oksidasi atau reduksi. 

Nyatakan apakah reaksi berikut tergolong reaksi oksidasi, 

reaksi reduksi atau redoks berdasarkan perubahan biloks! 

a. Si(s) +  O2(g)  →  SiO2(s) 

b. 8Ca  +  S8  →  8CaS 

c. Ag2O(s)  +  C(s)  →  2Ag(s)  +  CO(g) 

 

25. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab atau 

menyelesaikan pertanyaan yang terdapat pada LKS 

mengenai oksidator dan reduktor 

        Zn(s)   +   CuSO4(aq)    ZnSO4(aq)   +   Cu(s) 

       Dari reaksi di atas,  

1. unsur yang mengalami oksidasi adalah ……………… 

yaitu dari biloks …………… menjadi biloks …………… 

Zn mengalami reaksi…………………dan Zn menyebabkan 

CuSO4 mengalami reaksi................ (Zn adalah reduktor). 
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   Jadi, Reduktor adalah ................................... 

2. Unsur yang mengalami reduksi adalah ………….. yaitu 

dari biloks ………… menjadi biloks ……………… 

Cu pada senyawa CuSO4 mengalami reaksi 

..............…………dan menyebabkan Zn mengalami 

reaksi………… (Oksigen adalah oksidator). Jadi, Oksidator 

adalah .................................. 

 

26. Siswa mengelompokkan berbagai  senyawa dalam suatu 

reaksi redoks termasuk dalam oksidator atau reduktor. 

       Tentukan oksidator dan reduktor pada reaksi berikut: 

1. 2Cu(s)  +  O2(g)  →  2CuO (g) 

2. 2CuO(s)  +  2C(s)  → Cu(s)  +  CO2(g) 

 

27. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab atau 

menyelesaikan pertanyaan yang terdapat pada LKS 

mengenai autoredoks 

      Perhatikan reaksi berikut! 

     Cl2+    2NaOH              NaCl  +    NaClO    +     H2O 

No Unsur 

Biloks Termasuk Reaksi 

Pada Pereaksi Pada 

Hasil 

Reaksi 

Reduksi Oksidasi 

1 Cl     

2 Na     

3 O     

4 H     

 

Pada reaksi redoks di atas ,unsur yang mengalami reaksi 

oksidasi dan reduksi adalah………….’ Dimana, biloks Cl 

(pada Cl2 )  yaitu ………. menjadi……….... (pada NaCl).  

Unsur Cl2 mengalami reduksi. Dan biloks Cl (pada Cl2) 

yaitu…………. berubah menjadi………… (pada NaClO ). 

Unsur Cl2 juga mengalami reaksi oksidasi. Reaksi ini disebut 

reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Jadi, Reaksi 

autoredoks adalah……… 
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C. Penutup 

 

IX. Media Pembelajaran 

LKS, alat dan bahan percobaan 

 

 

28. Siswa menunjukkan bahwa reaksi kimia ini merupakan 

reaksi autoredoks. 

  Tunjukkan bahwa reaksi berikut merupakan reaksi autoredoks: 

   1. 3NO2(g)  +  H2O(l)  →  2HNO3(aq)  + NO(g) 

   2. Cl2(g)  + 2NaOH(aq)  →  NaCl(aq) + H2O(l)  +    

NaClO(aq) 

29. Meminta perwakilan siswa dari untuk menyajikan hasil 

karyanya di depan kelas (presentasi kelompok). 

30. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

31. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

telah dipresentasikan. 

32. Siswa memberikan alasan terhadap jawaban dari 

permasalahan yang diajukan. 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

MENARIK KESIMPULAN 

1. Guru dan siswa membuat simpulan definisi reaksi reduksi 

dan oksidasi ditinjau dari peningkatan dan penurunan 

bilangan okksidasi. 

2. Guru dan siswa menyimpulkan definisi dari reduktor dan 

oksidator 

3. Guru dan siswa menyimpulkan definisi dari autoredoks 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengetahui tercapainya 

indikator dan tujuan pembelajaran. 

5. Guru memberikan tugas mandiri. 
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X. Penilaian 

1. Penilaian kognitif (LP dan kunci terlampir) 

a. Penilaian KPS  :  pretest dan posttest 

b. Jenis tagihan      :  LKS  dan tugas individu 

2. Penilaian afektif  

 

Daftar Pustaka 

Purba, M. 2006. Kimia Untuk SMA Kelas X (Jilid 1B). Erlangga. Jakarta. 

 

Sudarmo,U. 2004. Kimia SMA Kelas X. Erlangga. Jakarta. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA 

Mata Pelajaran  :  Kimia  

Kelas/Semester  :  Kelas X/ Semester Genap 

Materi Pembelajaran      :  Reaksi Oksidari Reduksi  

Alokasi Waktu                 :  2 x 45 menit    

 

I.    Standar Kompetensi       : 3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan    

elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi 

II.   Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi 

oksidasi-reduksi dan hubungannya dengan tata 

nama senyawa serta penerapannya. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

A. Kognitif 

Produk (Indikator penguasaan konsep) 

2. Memberi nama senyawa menurut IUPAC 

1.  Menerapkan aturan penamaan dalam memberi nama senyawa menurut  

perubahan bilangan oksidasinya 

 

    Proses (Indikator  penguasaan  keterampilan proses sains) 

1. Menjelaskan tata nama senyawa menurut IUPAC 

2. Menjelaskan aturan penamaan senyawa berdasarkan perubahan biloks 

3. Menerapkan aturan penamaan senyawa berdasarkan perubahan biloks. 

 

B. Afektif 

   Karakter  

1. Rasa ingin tahu 

2. Komunikatif 

Keterampilan sosial 

1. Bertanya 

2. Mengemukakan pendapat 
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3. Menjadi pendengar yang baik 

4. Kerjasama 

C. Psikomotor 

1. Mengatur alat dan bahan yang digunakan 

2. Melakukan percobaan dengan baik dan benar sesuai prosedur 

3. Mengamati perubahan yang terjadi dan menuliskan hasil percobaan 

pada tabel pengamatan 

4. Membersihkan dan merapihkan alat dan bahan setelah praktikum 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

A. Kognitif 

Produk  (Indikator penguasaan konsep) 

2. Siswa dapat memberi nama senyawa menurut IUPAC 

3. Siswa dapat menerapkan aturan penamaan dalam memberi nama 

senyawa menurut  perubahan bilangan oksidasinya 

           

          Proses (Indikator  penguasaan  keterampilan proses sains) 

1. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengidentifikasi aturan 

penamaan senyawa. 

2. Berdasarkan diskusi LKS, siswa dapat mengidentifikasi aturan 

penamaan senyawa 

B.   Afektif 

1.  Karakter: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup   

dalam menunjukkan karakter rasa ingin tahu dan komunikatif.  

2.  Keterampilan sosial: 

Siswa terlibat dalam proses belajar mengajar, minimal siswa dinilai cukup 

dalam menunjukkan perlaku keterampilan sosial bertanya, menyumbang 

ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, dan dapat bekerja 

sama. 
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V. Materi Pembelajaran 

Banyak unsur  yang dapat membentuk senyawa dengan lebih dari satu macam 

tingkat oksidasi. Salah satu cara yang disarankan IUPAC untuk membedakan 

senyawa-senyawa seperti itu adalah dengan menuliskan bilangan oksidasinya 

dalam tanda kurung dengan angka romawi. 

VI. Model Pembelajaran  

Pendekatan  : Konstruktivisme  

Model  : Problem Solving 

Metode : Diskusi Kelompok 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

A. Pendahuluan 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

ORIENTASI SISWA PADA MASALAH  

1. Guru mengawali pertemuan dengan mengucapkan salam 

dan mengabsen kehadiran siswa. 

2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

3. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk berkelompok 

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian 

guru membagikan LKS tentang tatanama IUPAC. 

4. Guru mengajukan fenomena untuk memunculkan 

masalah dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

dalam rangka memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah tesebut. 
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Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

Pernahkan kalian melihat bayi yang baru lahir ? Setiap bayi 

yang baru lahir,maka diberi nama oleh orang tuanya. Seperti 

halnya bayi yang baru lahir, maka senyawa pun diberi nama. 

Lalu,bagaimana aturan pemberian nama pada senyawa ? 

 

5. Guru meminta siswa memberikan komentar 

6.  Siswa mendengarkan dengan baik dan memberikan 

komentar terhadap masalah yang diajukan  

7. Siswa menyumbang ide atau berpendapat serta 

berkomunikasi dalam memberikan  penjelasan sederhana. 

 Masalah : 

Apakah nama senyawa dari SnCl2 dan SnCl4 itu sama? Kalau 

berbeda bagaimana cara membedakan penamaan senyawa 

tersebut?  

MENCARI DATA ATAU KETERANGAN YANG 

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMECAHKAN 

MASALAH 

8. Guru menjelaskan hubungan permasalahan yang diajukan 

dengan materi pembelajaran. 

9. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang sesuai dan sebanyak – 

banyaknya untuk mendapatkan penjelasan dari 

permasalahan tersebut. 

10. Siswa mencari dan mengumpulkan berbagai macam literatur 

untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya 

tentang masalah yang diajukan.  
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B. Inti 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

MENETAPKAN JAWABAN SEMENTARA DARI 

MASALAH TERSEBUT 

1. Guru meminta siswa untuk memberikan hipotesis terhadap 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. 

2. Siswa memberikan ide atau berpendapat sebagai 

hipotesis terhadap jawaban atas permasalahan yang 

dikemukakan 

 

MENGUJI KEBENARAN JAWABAN SEMENTARA 

TERSEBUT 

3. Guru memotivasi siswa untuk bekerja sama dalam 

diskusi kelompoknya mengerjakan LKS  untuk 

memecahkan masalah yang ada. 

Kalian telah mempelajari tata nama senyawa biner dan 

poliatom pada bahan kajian pada bab sebelumnya. Nah, 

bagaimana aturan tata nama tersebut berdasarkan bilangan 

oksidasinya ? 

Untuk mengetahui hal tersebut, perhatikan contoh nama-

nama senyawa berikut ini. 

Perhatikan senyawa yang disajikan pada 

tabel berikut ini ! 

Senyawa Ion Nama Senyawa Ion 

1. CuO Tembaga(II) oksida  

2. Cu2O Tembaga(I) oksida 

3. FeO Besi(II) oksida 

4. Fe2O3 Besi(III) oksida 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
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1. Bilangan oksidasi Cu pada senyawa CuO (contoh 1) 

adalah ........................... 

Bilangan oksidasi Cu pada senyawa Cu2O(contoh 2) adalah 

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

 

2. Bilangan oksidasi Fe pada senyawa FeO (contoh 3) 

adalah .......................... 

Bilangan oksidasi Fe pada senyawa Fe2O3 (contoh 4) 

adalah ................... 

 

Dari contoh diatas, dapat diketahui bahwa hubungan 

bilangan oksidasi dengan nama senyawa adalah : 

 

3.  Untuk memperkuat pemahaman anda mengenai 

penamaan senyawa-senyawa kimia, siswa menjawab 

pertanyaan yang ada di LKS 

Senyawa Kovalen Nama Senyawa Kovalen 

1. N2O Nitrogen(I) oksida 

2. N2O3 Nitrogen(III) oksida  

3. P2O5 Fosforus(V) oksida 

4. P2O3 Fosforus(III) oksida  

 

 

 

 

1. Biloks N pada senyawa N2O adalah 

…… 

Biloks N pada senyawa N2O3 adalah 

…… 

2. Biloks P pada senyawa P2O5 adalah 

… 

Biloks P pada senyawa P2O3 adalah 

… 

Senyawa Poliatom 
Perhatikan contoh senyawa poliatom berikut ! 

Rumus kimia Nama senyawa 

Pb(NO3)2 Timbel (II) Nitrat 

PbNO3 Timbel (I) Nitrat 

K2Cr2O7 Kalium kromat (VI) 

NaClO4 Natrium klorat (VII) 

NaClO Natrium klorat (I) 

 

1. Bilangan oksidasi Pb pada senyawa Pb(NO3)2 adalah ……… 

Bilangan oksidasi Pb pada senyawa PbNO3 adalah …… 
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C. Penutup 

 

3. Media Pembelajaran 

LKS(terlampir), alat dan bahan percobaan 

 

Pb merupakan …….(kation/anion). Dari kedua contoh 

senyawa di atas, Pb memilki …….bilangan oksidasi. 

2. Bilangan oksidasi Cl pada senyawa NaClO4 adalah………….. 

Bilangan oksidasi Cl pada senyawa NaClO adalah 

……………. 

Cl merupakan ……..(kation/anion). Dari kedua contoh 

senyawa diatas, Cl memiliki …….bilangan oksidasi. 

 

4. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menjawab 

atau menyelesaikan pertanyaan yang terdapat pada LKS 

5. Meminta perwakilan siswa dari untuk menyajikan hasil 

karyanya di depan kelas (presentasi kelompok). 

6. Perwakilan siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

7. Siswa dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi yang 

telah dipresentasikan. 

8. Siswa memberikan alasan terhadap jawaban dari 

permasalahan yang diajukan. 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

Ya Tidak 

MENARIK KESIMPULAN 

1. Guru dan siswa membuat simpulan cara penamaan IUPAC 

suatu senyawa berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. 

2. Melakukan tanya jawab untuk mengetahui tercapainya 

indikator dan tujuan pembelajaran. 

3. Guru memberikan tugas mandiri. 
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4. Penilaian 

1. Penilaian kognitif (LP dan kunci terlampir) 

c) Penilaian KPS  :  pretest dan posttest 

d) Jenis tagihan :  LKS dan tugas individu 

2. Penilaian afektif  

 

Daftar Pustaka 

Purba, M. 2006. Kimia Untuk SMA Kelas X (Jilid 1B). Erlangga. Jakarta. 

 

Sudarmo,U. 2004. Kimia SMA Kelas X. Erlangga. Jakarta. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA 

(Untuk Guru) 

No Hal yang ditanyakan Presentase Jawaban Siswa Komentar 

1. Apakah Bapak/Ibu 
membuat LKS pada 
materi Redoks? 
 

Ya 28,57% Sebagian besar guru 

tidak membuat LKS 

nya sendiri Tidak 71,43% 

2. a. Jika sudah, Bagaimana 

bentuk LKS yang 

Bapak/Ibu gunakan? 

 

Soal-soal 0% LKS yang dibuat 

oleh guru berupa 

ringkasan materi, 

contoh soal dan 

kumpulan soal-soal. 

Materi dan soal 100% 

b. Jika belum, LKS dari 

penerbit apa dan siapa 

penulisnya yang 

Bapak/Ibu gunakan? 

Penerbit: Intan Pariwara, 

Penulis :Anis DR dan Erna  

42,85% Guru menggunakan 

LKS dari penerbit 

yang berbeda. Penerbit: Arya Duta 

Penulis:Tim Penulis  

              Pelita SMA 

14,28% 

Lain-lain 42,85% 

c. Apa alasan Bapak/Ibu 

menggunakan LKS 

tersebut? 

Lebih lengkap 42,85% Alasan guru 

menggunakan LKS 

tersebut karena 

materi dan soal2nya 

lebih lengkap dan 

sesuai indikator 

Sesuai Indikator 14,28% 

Lain-lain 42,85% 

3.  Apakah Bapak/Ibu tahu 

tentang representasi 

kimia? 

 

 

Tahu 0% Semua guru tidak 

tahu mengenai 

representasi kimia Tidak Tahu 100% 

4. Apakah LKS yang 

Bapak/Ibu buat/gunakan 

sudah berbasis 

representasi kimia? 

 

 

Makroskopis 28,57% Setelah mendapat 

penjelasan mengenai 

representasi kimia, 

kebanyakan guru 

hanya menggunakan 

simbolik saja 

Sub Mikroskopis 0% 

Simbolik 100% 

5. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan praktikum 

saat pembelajaran materi 

Redoks? 

Ya 28,57% Lebih banyak guru 

tidak melakukan 

praktikum, hal ini 

terkendala oleh alat 

dan bahan, serta 

waktu yang singkat. 

 

 

 

Tidak 71,43% 
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6. Sudahkah Bapak/ Ibu 

menerapkan 

pembelajaran berbasis 

representasi kimia? 

 

 

Makroskopis 28,57% Semua guru sudah 

menerapkan 

pembelajaran 

berbasis representasi 

kimia, namun 

kebanyakan hanya 

berupa simbolik saja. 

Sub Mikroskopis 0% 

Simbolik 100% 

7. 

 

 

 

 

a. Apakah LKS yang 
Bapak/Ibu 
kembangkan/gunakanbe
rdasarkan indikator? 
 

Ya 100% LKS yang dibuat 

sudah sesuai 

indikator 
Tidak 0% 

b. Jika LKS yang 
Bapak/Ibu gunakan 
mengambil dari suatu 
penerbit, apakah 
penyusunanya 
berdasarkan SK, KD dan 
indikator yang 
dikembangkan 

Ya 100% LKS yang digunakan 

sudah sesuai 

indikator 

Tidak 0% 

8.  Adakah keuntungan 

yang Bapak/Ibu 

diperoleh dengan 

menggunakan LKS 

tersebut? 

Ada 100% Memudahkan siswa 

dalam memahami 

materi Redoks 
Tidak 0% 

9. Adakah kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

menggunakan LKS 

tersebut? 

Ada 57,14% Kendala yang 

dihadapi guru adalah 

siswa kurang 

termotivasi untuk 

belajar. 
Tidak 42,85% 
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HASIL WAWANCARA 

 ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA 

 

 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap tujuh guru di SMA Negeri dan Swasta 

di Kabupaten Pringsewu mengenai penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berbasis representasi kimia pada materi Redoks, diperoleh hasil 71,43% guru 

tidak membuat LKSnya sendiri melainkan menggunakan LKS dari penerbit 

misalnya Intan Pariwara dan Arya Duta, sedangkan yang membuat LKSnya 

sendiri hanya 28,57%. LKS yang dibuat guru 100% berisi materi singkat, contoh 

soal dan soal-soal latihan, sedangkan yang menggunakan LKS dari penerbit Intan 

Pariwara dengan penulis Anis Dyah R dan Erna Tri W sebesar 42,85% dan yang 

menggunakan LKS dari penerbit Arya Duta dengan penulis Tim Pelita SMA 

sebesar 14,28%, serta 42,85% lainnya menggunakan LKS dari penerbit lain. 

Alasan guru menggunakan LKS tersebut adalah 42,85% guru menyatakan karena 

materi dan soal latihannya lebih lengkap, 14,28% menyatakan LKS sudah sesuai 

dengan indikator, dan 42,85% memberikan alasan lain. 

Kata representasi kimia masih sangat asing terdengar, terbukti saat ditanya 

mengenai representasi kimia 100% guru menjawab tidak tahu. Meskipun 

sebenarnya beberapa guru telah menerapkannya dalam penggunaan LKS, hal ini 

terbukti 28,57% telah melakukan praktikum dengan demikian guru sudah 

menerapkan represenatasi kimia berupa makroskopis. Lain halnya dengan sub 

mikroskopis, 100% guru belum menerapkannya. Untuk represenatasi kimia 

berupa simbolik 100% guru telah menggunakannya.  

Guru yang melakukan praktikum pada materi redoks ini pun hanya sedikit, hal ini 

terlihat dari presentase yang diperoleh sebesar 28,57%, sedangkan yang tidak 

melakukan praktikum hingga 71,43%. Kendala yang dihadapi oleh guru yang 

tidak melakukan praktikum adalah karena keterbatasan alat dan bahan yang ada di 

sekolah tersebut, serta waktu yang dibutuhkan kurang.  

LKS yang dibuat oleh guru 100% sudah sesuai dengan indikator, begitu pula LKS 

yang diambil dari penerbit, menurut guru sudah 100% sesuai dengan indikator. 

Dengan adanya LKS ini 100% guru menyatakan memperoleh keuntungan dengan 

adanya LKS ini, mengapa demikian dikarenakan memberi kemudahan siswa 

dalam memahami materi Redoks karena materi dan soal latihannya lengkap. 

Adapun kendala yang dikeluhkan oleh 57,14% guru adalah siswa kurang 

termotivasi atau merespon untuk belajar, sedangkan 42,85% guru menyatakan tak 

ada kendala dalam penggunaan LKS pada materi Redoks.  
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HASIL WAWANCARA 

 ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA 

  (Untuk Siswa) 

No Hal yang 

ditanyakan 

Presentase Jawaban 

Siswa 

Komentar 

1. Apakah Anda 

mendapatkan LKS 

dari guru Anda 

pada materi 

Redoks? 

Ya 50% Lebih banyak 

menggunakan buku paket 

atau modul dalam 

menyampaiakan materi 

TIdak 50% 

2. Apakah LKS 

tersebut dibuat 

sendiri oleh guru 

Anda? 

Ya 33,33% LKS yang digunakan guru 

lebih banyak dari penerbit 

buku Tidak 66,67% 

3. Bagaimana bentuk 

LKS yang 

diberikan oleh guru 

Anda? Hanya 

berisi soal-soal saja 

atau ada ringkasan 

materi dan soal? 

Soal saja 0 % Di dalam LKS yang 

digunakan guru semua 

berisi ringkasan materi dan 

soal-soal. Materi 

dan soal 

100% 

4.  Apakah dengan 

menggunakan 

LKS, Anda lebih 

mudah memahami 

materi Redoks? 

Ya 66,67% Dengan menggunakan LKS 

siswa lebih mudah 

memahami materi yang 

dijelaskan oleh guru 
Tidak 33,33% 

5.  Apakah Anda 

melakukan 

praktikum saat 

pembelajaran 

materi Redoks?  

Ya 16,67% Banyak yang tidak 

melakukan praktikum 

dikarenakan terkendala 

oleh tidak adanya alat dan 

bahan, serta waktu yang 

dibutuhkan kurang. 

 

Tidak 83,33% 

6.  Apakah guru Anda 

membawa contoh 

atau gambar saat 

menjelaskan materi 

Redoks? 

Ya 25% Lebih banyak guru tidak 

membawakan 

contoh/gambar, melainkan 

langsung menjelaskan di 

depan. 

Tidak 75% 
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7.  Bagaimana Anda 

mengerjakan soal 

yang ada di LKS? 

Berkelompok atau 

individu? 

Individu 50%  

Kelompok 0% 

Individu 

dan 

kelompok 

50% 

8.  Apakah LKS yang 

Anda gunakan, 

menarik dalam segi 

desainnya? 

 

Menarik 66,67% Desain menarik karena 

dilengkapi dengan gambar-

gambar, sebagian lagi 

menyatakan tidak menarik 

dari segi design 

sampulnya. 

Tidak 

menarik 

33,33% 

9. Apakah menurut 

Anda ada yang 

harus diperbaiki 

pada LKS yang 

digunakan ? 

Ya 66,67% Yang perlu diperbaiki 

adalah ringkasan materi 

lebih disederhanakan 

dalam penggunaan 

bahasanya dan dilengkapi 

dengan gambar-gambar. 

 

Tidak 33,33% 
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HASIL WAWANCARA 

 ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 36 siswa di SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Pringsewu mengenai penggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam 

proses belajar mengajar pada materi Redoks, 50% siswa diberikan LKS oleh 

gurunya, sedangkan 50% siswa lainnya lebih menggunakan buku paket atau 

modul. Dari 50% siswa yang menggunakan LKS hanya 33,33% yang LKSnya 

dibuat sendiri oleh guru, sedangkan 66,67% guru menggunakan LKS dari 

penerbit. Bentuk LKS yang diberikan oleh guru, 100% berisi materi singkat dan 

soal-soal. Hal ini mempermudah siswa dalam memahami materi Redoks, terbukti 

66,67% siswa menyatakan dengan menggunakan LKS mereka lebih mudah 

memahami materi, sedangkan 33,33% lainnya menyatakan kurang paham karena 

materinya terlalu singkat. 

 

Pada materi Redoks hanya 16,67% siswa yang melakukan praktikum, sedangkan 

83,33% tidak melakukan praktikum dikarenakan alat dan bahan tidak tersedia di 

sekolah tersebut. Selain tidak melakukan praktikum, sebanyak 75% guru juga 

tidak membawa contoh atau gambar saat menjelaskan kepada siswanya, guru 

hanya menjelaskan langsung di depan kelas, hanya 25% saja yang membawa 

contoh atau gambar. 

 

Dalam mengerjakan soal di LKS, 50% siswa mengerjakan soal secara individu,  

dan 0% mengerjakan soal secara kelompok, sedangkan 50% lainnya siswa 

mengejarkan soal secara individu dan kelompok. Dari segi desain, 66,67% siswa 

menyatakan desainnya menarik karena dilengkapi dengan gambar-gambar, 

sedangkan 33,33% siswa lainnya menyatakan tidak menarik dari segi desain 

sampul dan isinya. Hal ini yang mendasari perlunya perbaikan pada LKS yang 

digunakan, sebanyak 66,67% siswa menyatakan LKS yang digunakan perlu 

diperbaiki seperti penggunaan bahasa dalam LKS lebih disederhanakan dan 

dilengkapi juga dengan gambar-gambar agar siswa lebih mudah memahami LKS 

tersebut, sedangakan 33,33% menyatakan sudah cukup baik LKS yang digunakan 

mereka saat ini.  

  



125 

 
                   KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI 

                    FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

             UNIVERSITAS LAMPUNG 

                         Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 

35145 Telp/Fax (0721) 704624 

 

 

HASIL VALIDASI KESESUAIAN ISI MATERI LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI REDOKS 

 

I. Petunjuk  Pengisian angket  
 
1. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai kesesuaian isi materi LKS 

berbasis representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

2. Petunjuk Khusus  

a. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
b. Mohon Bapak/Ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
c. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
d. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
e. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
f. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
g. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
h. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 
II. Contoh Pengisian Angket 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

III. Pengisian Angket 

A. Kesesuaian isi materi dengan SK-KD 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1. Kejelasan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar dalam LKS 

telah sesuai. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

2. Indikator produk dan proses telah       
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sesuai dengan SK-KD. √ Sudah sesuai 

3. Indikator produk dirumuskan 

secara jelas dan dapat diukur. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

4. Indikator proses telah urut dan 

sistematik sesuai dengan urutan 

pencapaian indikator produk. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

5. Materi yang ditampilkan  dalam 

LKS sudah dirancang untuk 

mencapai indikator kompetensi. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

6. Materi yang ditampilkan dalam 

LKS telah disusun berdasarkan 

urutan pencapaian indikator. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

7. Penggunaan peristilahan pada 

LKS telah sesuai dengan konsep 

yang menjadi pokok bahasan. 
 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

8. Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan pengikatan dan 

penglepasan oksigen sudah 

disertai gambar representasi 

makroskopik berupa gambar 

hasil percobaan pengkaratan besi 

dan gambar makroskopik dari 

setiap reaksi. Selain itu juga 

disertai gambar submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi 

untuk membangun konsep.  

  

√ 

    

 

Sudah sesuai 

9. Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan pengikatan dan 

penglepasan elektron sudah 

disertai gambar representasi 

makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi 

untuk membangun konsep. 

  

 

√ 

    

Sudah sesuai 

10. Materi pembelajaran 

penentukan bilangan oksidasi 

(biloks) unsur dalam suatu 

senyawa sudah disertai gambar 

simbolik untuk membangun 

 √    

 

 

Sudah sesuai 
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konsep. 

   11. Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan peningkatan dan 

penurunan biloks sudah disertai 

gambar representasi 

makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi 

untuk membangun konsep. 

 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

12. Materi pembelajaran pemberian 

nama senyawa kimia berdasarkan 

biloks sudah disertai gambar 

submikroskopik dan simbolik 

untuk membangun konsep. 

 

 √    

 

 

Sudah sesuai 

13. Pertanyaan- pertanyaan yang ada 

pada lembar uji latihan mandiri 

dan games edukasi sudah 

mengukur indikator pencapaian 

kompetensi. 

  

√ 

    

 

Sudah sesuai 

B. Kesesuaian isi materi dengan representasi kimia 

  14. Orientasi masalah pada LKS 

sudah sesuai dengan representasi 

kimia. 

SS ST KS TS STS  

Sudah sesuai   

√ 

   

15. Bagian “menguji kebenaran” 

pada LKS dengan representasi 

kimia sudah membimbing siswa 

dalam menemukan konsep. 

 √    

 

 

Sudah sesuai 

  16.    Pertanyaan-pertanyaan diskusi 

pada LKS dengan representasi 

kimia sudah membimbing siswa 

menemukan konsep. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

17. Langkah demi langkah dalam 

LKS dengan representasi kimia 

sudah membimbing siswa 
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menemukan konsep. 

 

 

√ 

 

Sudah sesuai 

18. Materi yang ada pada LKS telah 

mengukur indikator berbasis 

representasi kimia. 

 

 √    

 

Sudah sesuai 

 

 

                                           Bandar Lampung,     Oktober  2013 

  Validator 

 

 

Dr. Dwi Yulianti, M. Pd       

NIP 19670722 199203 2 001

    

  



129 

 

Lampiran 8 

 

 

HASIL VALIDASI KONTRUKSI  LKS BERBASIS REPRESENTASI 

KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 

 

A. Kesesuaian isi materi dengan SK-KD 

No. Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
Kejelasan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam LKS telah sesuai. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 
Indikator produk dan proses telah sesuai 

dengan SK-KD. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

3 
Indikator produk dirumuskan secara jelas 

dan dapat diukur. ST 4 80% Tinggi 

4 

Indikator proses telah urut dan sistematik 

sesuai dengan urutan pencapaian indikator 

produk. 
ST 4 80% Tinggi 

5 

Materi yang ditampilkan  dalam LKS sudah 

dirancang untuk mencapai indikator 

kompetensi. 
ST 4 80% Tinggi 

6 

Materi yang ditampilkan dalam LKS telah 

disusun berdasarkan urutan pencapaian 

indikator. 
ST 4 80% Tinggi 

7 

Penggunaan peristilahan pada LKS telah 

sesuai dengan konsep yang menjadi pokok 

bahasan. 
ST 4 80% Tinggi 

8 

Materi pembelajaran perkembangan reaksi 

redoks berdasarkan pengikatan dan 

penglepasan oksigen sudah disertai gambar 

representasi makroskopik berupa gambar 

hasil percobaan pengkaratan besi.. Selain itu 

juga disertai gambar submikroskopik dan 

simbolik dari setiap reaksi untuk 

membangun konsep.  

ST 4 80% Tinggi 

9 

Materi pembelajaran perkembangan reaksi 

redoks berdasarkan pengikatan dan 

penglepasan elektron sudah disertai gambar 

representasi makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi untuk 

ST 4 80% Tinggi 
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membangun konsep. 

10 

Materi pembelajaran penentukan bilangan 

oksidasi (biloks) unsur dalam suatu senyawa 

sudah disertai gambar simbolik untuk 

membangun konsep. 

ST 4 80% Tinggi 

 

11 

Materi pembelajaran perkembangan reaksi 

redoks berdasarkan peningkatan dan 

penurunan biloks sudah disertai gambar 

representasi makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi untuk 

membangun konsep. 

ST 4 80% Tinggi 

12 

Materi pembelajaran pemberian nama 

senyawa kimia berdasarkan biloks sudah 

disertai gambar submikroskopik dan 

simbolik untuk membangun konsep. 

ST 4 80%   Tinggi 

13 

Pertanyaan- pertanyaan yang ada pada 

lembar uji latihan mandiri dan games 

edukasi sudah mengukur indikator 

pencapaian kompetensi. 

ST 4 80% Tinggi 

A. Kesesuaian isi materi dengan representasi kimia 

14 Orientasi masalah pada LKS sudah sesuai 

dengan representasi kimia. 
ST 4 80% Tinggi 

15 

Bagian “menguji kebenaran” pada LKS 

dengan representasi kimia sudah 

membimbing siswa dalam menemukan 

konsep. 

ST 4 80% Tinggi 

16 

Pertanyaan-pertanyaan diskusi pada LKS 

dengan representasi kimia sudah 

membimbing siswa menemukan konsep. 
ST 4 80% Tinggi 

17 

Langkah demi langkah dalam LKS dengan 

representasi kimia sudah membimbing siswa 

menemukan konsep. 
ST 4 80% Tinggi 

18 
Materi yang ada pada LKS telah mengukur 

indikator berbasis representasi kimia. ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 82,22% 
Sangat 

tinggi 
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             UNIVERSITAS LAMPUNG 
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35145  Telp/Fax (0721) 704624 

 

 

HASIL VALIDASI KONSTRUKSI LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA  

PADA MATERI REAKSI REDOKS 

 

IV. Petunjuk  Pengisian angket  
 
3. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai konstruksi LKS berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

4. Petunjuk Khusus  

i. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
j. Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
k. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
l. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
m. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
n. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
o. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
p. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 

V. Contoh Pengisian Angket 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

VI. Pengisian Angket 

C. Konstruksi sesuai format LKS yang ideal 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1 LKS sudah terdapat cover luar 

yang sesuai dengan pokok materi 

 

√ 

     

Sudah ada 
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yang dibahas. 

2 Pada cover dalam LKS sudah 

menunjukkan nama pengembang 

LKS. 

 

√ 

     

Sudah ada 

3 LKS yang dibuat sudah sesuai 

dengan tujuan penyususnan 

pengembangan LKS. 

  

√ 

    

Sudah ada dan sesuai 

4 LKS sudah disertai kata 

pengantar. 

 

 

√ 

     

Sudah ada 

5 LKS sudah disertai daftar isi 

yang dapat digunakan untuk 

mempermudah mencari bagian 

yang akan dipelajari. 

 

 

 

√ 

    

Sudah ada dan sesuai 

6 LKS sudah disertai petunjuk 

penggunaan LKS sehingga 

mempermudah si pembaca. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah ada 

7 Pada LKS terdapat sub bagian 

kegiatan sehingga mempermudah 

siswa ketika membacanya. 

 √    

Terdapat beberapa 

ketidakkonsistenan dalam 

penuliasan di kegiatan diskusi 

8 Pada LKS terdapat latihan-

latihan dan juga games edukasi 

yang dapat mengukur sejauh 

mana siswa menerima materi. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

9 Urutan langkah-langkah pada 

LKS sudah sesuai dengan 

langkah-langkah pada model 

pembelajaran  problem solving. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

D. Konstrusi sesuai dengan problem solving 

10 Pada langkah orientasi masalah, 

pernyataan pada LKS sudah 

membimbing siswa untuk 

menemukan masalah. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

11 Pada langkah mencari keterangan 

sementara, perintah pada LKS 

sudah membimbing siswa untuk 

mencari keterangan sementara. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 
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   12    Pada langkah  menguji 

kebenaran  hipotesis, langkah-

langkahnya sudah membimbing 

siswa untuk memecahkan 

masalah yang dibuat. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

13 Pertanyaan-pertanyaan pada 

diskusi sesuai dengan model 

problem solving (pertanyaan 

terbuka). 

 √    

 

 

Sudah sesuai 

14 Pertanyaan-pertanyaan pada 

diskusi sudah membimbing siswa 

untuk menjawab permasalahan 

yang ditemukan. 

 √    

 

Sudah sesuai 

15 Pada bagian kesimpulan, sudah 

membimbing siswa untuk 

menjawab permasalah yang 

ditemukan. 

 √    

 

Sudah sesuai 

 

Bandar Lampung,     Oktober  2013 

Validator 

 

 

Dr. Dwi Yulianti, M. Pd       

NIP 19670722 199203 2 001    
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Lampiran 10 

 

HASIL VALIDASI KONTRUKSI  LKS BERBASIS REPRESENTASI 

KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 

 

B. Konstruksi sesuai format LKS yang ideal 

No. Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
LKS sudah terdapat cover luar yang sesuai 

dengan pokok materi yang dibahas. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 
Pada cover dalam LKS sudah menunjukkan 

nama pengembang LKS. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

3 
LKS yang dibuat sudah sesuai dengan 

tujuan penyususnan pengembangan LKS. ST 4 80% Tinggi 

4 
LKS sudah disertai kata pengantar. 

SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

5 

LKS sudah disertai daftar isi yang dapat 

digunakan untuk mempermudah mencari 

bagian yang akan dipelajari. 
ST 4 80% Tinggi 

6 
LKS sudah disertai petunjuk penggunaan 

LKS sehingga mempermudah si pembaca. ST 4 80% Tinggi 

7 

Pada LKS terdapat sub bagian kegiatan 

sehingga mempermudah siswa ketika 

membacanya. 
ST 4 80% Tinggi 

8 

Pada LKS terdapat latihan-latihan dan juga 

games edukasi yang dapat mengukur sejauh 

mana siswa menerima materi. 
ST 4 80% Tinggi 

9 

Urutan langkah-langkah pada LKS sudah 

sesuai dengan langkah-langkah pada model 

pembelajaran  problem solving. 
ST 4 80% Tinggi 

B. Konstrusi sesuai dengan problem solving 

10 

Pada langkah orientasi masalah, pernyataan 

pada LKS sudah membimbing siswa untuk 

menemukan masalah. 
ST 4 80% Tinggi 

11 

Pada langkah mencari keterangan 

sementara, perintah pada LKS sudah 

membimbing siswa untuk mencari 

keterangan sementara. 

SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 
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12 

   Pada langkah menguji kebenaran 

hipotesis, langkah-langkahnya sudah 

membimbing siswa untuk memecahkan 

masalah yang dibuat. 

ST 4 80% Tinggi 

13 

Pertanyaan-pertanyaan pada diskusi sesuai 

dengan model problem solving (pertanyaan 

terbuka). 
ST 4 80% Tinggi 

14 

Pertanyaan-pertanyaan pada diskusi sudah 

membimbing siswa untuk menjawab 

permasalahan yang ditemukan. 
ST 4 80% Tinggi 

15 

Pada bagian kesimpulan, sudah 

membimbing siswa untuk menjawab 

permasalah yang ditemukan. 
ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 84% 
Sangat 

tinggi 
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HASIL VALIDASI KETERBACAAN LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA 

PADA MATERI REAKSI REDOKS 

VII. Petunjuk  Pengisian angket  
 
5. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai keterbacaan LKS berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

 

6. Petunjuk Khusus  

q. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
r. Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
s. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
t. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
u. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
v. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
w. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
x. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 

 
VIII. Contoh Pengisian Angket 

 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

IX. Pengisian Angket 

 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1. Ukuran huruf pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 
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2. Warna teks pada cover luar LKS 

sudah serasi antara warna yang 

satu dengan yang lainnya dan 

dapat terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

3. Variasi bentuk huruf pada cover 

luar LKS telah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

 

 

√ 

    

Sudah sesuai 

4. Ukuran gambar  pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan sudah 

mencerminkan materi LKS. 

 

 

 

√ 

    

Sudah sesuai 

5. Kualitas gambar pada cover luar 

LKS dapat terlihat jelas oleh 

pembaca. 

  

√ 

    

Sudah baik 

6. Ukuran huruf pada cover dalam 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

7. Warna teks pada cover dalam 

LKS sudah serasi antara warna 

yang satu dengan yang lainnya 

dan dapat terbaca dengan baik. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

   8.    Variasi bentuk huruf pada 

cover dalam LKS telah sesuai 

dan dapat terbaca dengan baik. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

9. Ukuran huruf pada lembar kata 

pengantar terlihat jelas dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 √    

 

Sudah sesuai 

10 Perpaduan warna teks pada 

lembar kata pengantar sudah 

serasi dan terlihat jelas. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

11 Variasi bentuk huruf pada lembar 

kata pengantar sudah sesuai dan 

terlihat jelas. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

12 Ukuran huruf pada lembar daftar 

isi terlihat jelas dan dapat terbaca 

dengan baik 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

13 Perpaduan warna teks pada 

lembar daftar isi sudah serasi dan 

terlihat jelas. 

 

 

  

√ 

   

Pemilihan warnanya kurang 
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tepat 

14 Variasi bentuk huruf pada lembar 

daftar isi sudah sesuai dan 

terlihat jelas. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

15 Warna tulisan atau teks pada 

lembar kegiatan sudah serasi dan 

dapat terbaca dengan baik. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

16 Ukuran huruf atau teks pada 

lembar kegiatan sudah sesuai dan 

terbaca dengan baik. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

17 Variasi bentuk huruf pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terlihat 

jelas. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

18 Kualitas gambar pada lembar 

kegiatan dapat terlihat dan 

terbaca dengan baik. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

19 Simbol-simbol yang digunakan 

pada lembar kegiatan dapat 

terbaca dengan baik. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

20 Gambar makroskopik, 

submikroskopik dan simbolik 

pada lembar kegiatan dapat 

terlihat jelas. 

  

√ 

 

 

    

Sudah terlihat jelas 

21 Kalimat yang digunakan dalam 

LKS sudah sesuai dengan kaidah 

EYD. 

 

 √    

 

Sudah sesuai 

Bandar Lampung,     Oktober  2013 

Validator 

 

Dr. Dwi Yulianti, M. Pd       

 NIP 19670722 199203 2 001    
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Lampiran 12 

 

HASIL VALIDASI KETERBACAA  LKS BERBASIS REPRESENTASI 

KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 

 

No. Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
Ukuran huruf pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 

Warna teks pada cover luar LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
SS 5 100%  Tinggi 

3 
Variasi bentuk huruf pada cover luar LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

4 

Ukuran gambar  pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan sudah mencerminkan materi 

LKS. 
ST 4 80%   Tinggi 

5 
Kualitas gambar pada cover luar LKS dapat 

terlihat jelas oleh pembaca. ST 4 80% Tinggi 

6 
Ukuran huruf pada cover dalam LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

7 

Warna teks pada cover dalam LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
ST 4 80% Tinggi 

8 
 Variasi bentuk huruf pada cover dalam LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

9 
Ukuran huruf pada lembar kata pengantar 

terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

10 
Perpaduan warna teks pada lembar kata 

pengantar sudah serasi dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

11 
Variasi bentuk huruf pada lembar kata 

pengantar sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

12 
Ukuran huruf pada lembar daftar isi terlihat 

jelas dan dapat terbaca dengan baik ST 4 80% Tinggi 

 

13 

 

Perpaduan warna teks pada lembar daftar isi 

sudah serasi dan terlihat jelas. KS 3 60% Sedang  
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14 
Variasi bentuk huruf pada lembar daftar isi 

sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

15 

Warna tulisan atau teks pada lembar 

kegiatan sudah serasi dan dapat terbaca 

dengan baik. 
ST 4 80% Tinggi 

16 

Ukuran huruf atau teks pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terbaca dengan 

baik. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

17 
Variasi bentuk huruf pada lembar kegiatan 

sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

18 
Kualitas gambar pada lembar kegiatan dapat 

terlihat dan terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

19 
Simbol-simbol yang digunakan pada lembar 

kegiatan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

20 

Gambar makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik pada lembar kegiatan dapat terlihat 

jelas. 
ST 4 80% Tinggi 

21 
Kalimat yang digunakan dalam LKS sudah 

sesuai dengan kaidah EYD. ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 81,09% 
Sangat 

Tinggi 
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HASIL UJI KESESUAIAN ISI MATERI LKS BERBASIS REPRESENTASI 

KIMIA PADA MATERI REAKSI REDOKS 

(Untuk Guru) 

X. Petunjuk  Pengisian angket  
 
7. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai kesesuaian isi materi LKS 

berbasis representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

 

8. Petunjuk Khusus  

y. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
z. Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
aa. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
bb. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
cc. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
dd. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
ee. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
ff. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 

XI. Contoh Pengisian Angket 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

XII. Pengisian Angket 

E. Kesesuaian isi materi dengan SK-KD 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1 Kejelasan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dalam LKS 

 

√ 

     

Sudah sesuai 
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telah sesuai. 

2 Indikator produk dan proses telah 

sesuai dengan SK-KD. 

   √    Sudah sesuai 

3 Indikator produk dirumuskan 

secara jelas dan dapat diukur. 

 √    Sudah sesuai 

4 Indikator proses telah urut dan 

sistematik sesuai dengan urutan 

pencapaian indikator produk. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

5 Materi yang ditampilkan  dalam 

LKS sudah dirancang untuk 

mencapai indikator kompetensi. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

6 Materi yang ditampilkan dalam 

LKS telah disusun berdasarkan 

urutan pencapaian indikator. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

7 Penggunaan peristilahan pada 

LKS telah sesuai dengan konsep 

yang menjadi pokok bahasan. 

√  
 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

8 Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan pengikatan dan 

pelepasan oksigen sudah disertai 

gambar representasi 

makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi 

untuk membangun konsep.  

 

√ 

     

Sudah sesuai 

9 Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan pengikatan dan 

penglepasan elektron sudah 

disertai gambar representasi 

makroskopik, submikroskopik 

dan simbolik dari setiap reaksi 

untuk membangun konsep. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

10 Materi pembelajaran penentukan 

bilangan oksidasi (biloks) unsur 

dalam suatu senyawa sudah 

disertai gambar simbolik untuk 

membangun konsep. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 
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11 Materi pembelajaran 

perkembangan reaksi redoks 

berdasarkan peningkatan dan 

penurunan biloks sudah disertai 

gambar representasi 

makroskopik,submikroskopik dan 

simbolik dari setiap reaksi untuk 

membangun konsep. 

 

 
√ 

 

 

 

 

 
 

 

Sudah sesuai 

12 Materi pembelajaran pemberian 

nama senyawa kimia berdasarkan 

biloks sudah disertai gambar 

submikroskopik dan simbolik 

untuk membangun konsep. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

14 Pertanyaan- pertanyaan yang ada 

pada lembar uji latihan mandiri 

dan games edukasi sudah 

mengukur indikator pencapaian 

kompetensi. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

F. Kesesuaian isi materi dengan representasi kimia 

16 Bagian “menguji kebenaran” 

pada LKS dengan representasi 

kimia sudah membimbing siswa 

dalam menemukan konsep. 

√     

 

Sudah sesuai 

17 Pertanyaan-pertanyaan diskusi 

pada LKS dengan representasi 

kimia sudah membimbing siswa 

menemukan konsep. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

18 Langkah demi langkah dalam 

LKS dengan representasi kimia 

sudah membimbing siswa 

menemukan konsep. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

19 Materi yang ada pada LKS telah 

mengukur indikator berbasis 

representasi kimia. 
√     

 

Sudah sesuai 

Pringsewu, Oktober 2013 

 Responden 

 

Hiasinta Tri Utami, S.Pd 

 NIP.  
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Lampiran 14 

 

HASIL VALIDASI KETERBACAA  LKS BERBASIS REPRESENTASI 

KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 

 

No. Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
Ukuran huruf pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 

Warna teks pada cover luar LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
SS 5 100%  Tinggi 

3 
Variasi bentuk huruf pada cover luar LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

4 

Ukuran gambar  pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan sudah mencerminkan materi 

LKS. 
ST 4 80%   Tinggi 

5 
Kualitas gambar pada cover luar LKS dapat 

terlihat jelas oleh pembaca. ST 4 80% Tinggi 

6 
Ukuran huruf pada cover dalam LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

7 

Warna teks pada cover dalam LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
ST 4 80% Tinggi 

8 
 Variasi bentuk huruf pada cover dalam LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

9 
Ukuran huruf pada lembar kata pengantar 

terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

10 
Perpaduan warna teks pada lembar kata 

pengantar sudah serasi dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

11 
Variasi bentuk huruf pada lembar kata 

pengantar sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

12 
Ukuran huruf pada lembar daftar isi terlihat 

jelas dan dapat terbaca dengan baik ST 4 80% Tinggi 

13 
Perpaduan warna teks pada lembar daftar isi 

sudah serasi dan terlihat jelas. KS 3 60% Sedang  

14 Variasi bentuk huruf pada lembar daftar isi ST 4 80% Tinggi 
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sudah sesuai dan terlihat jelas. 

15 

Warna tulisan atau teks pada lembar 

kegiatan sudah serasi dan dapat terbaca 

dengan baik. 
ST 4 80% Tinggi 

16 

Ukuran huruf atau teks pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terbaca dengan 

baik. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

17 
Variasi bentuk huruf pada lembar kegiatan 

sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

18 
Kualitas gambar pada lembar kegiatan dapat 

terlihat dan terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

19 
Simbol-simbol yang digunakan pada lembar 

kegiatan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

20 

Gambar makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik pada lembar kegiatan dapat terlihat 

jelas. 
ST 4 80% Tinggi 

21 
Kalimat yang digunakan dalam LKS sudah 

sesuai dengan kaidah EYD. ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 81,09% 
Sangat 

Tinggi 
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                    FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

             UNIVERSITAS LAMPUNG 
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35145 Telp./Fax (0721) 704624 

 

 

HASIL UJI KETERBACAAN LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA  

PADA MATERI REAKSI REDOKS 

(Untuk Guru) 

 

XIII. Petunjuk  Pengisian angket  
 
9. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai keterbacaan LKS berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

 

10. Petunjuk Khusus  

gg. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
hh. Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
ii. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
jj. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
kk. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
ll. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
mm. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
nn. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 

XIV. Contoh Pengisian Angket 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

XV. Pengisian Angket 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masukan 

untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1 Ukuran huruf pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

2 Warna teks pada cover luar LKS 

sudah serasi antara warna yang 

satu dengan yang lainnya dan 
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dapat terbaca dengan baik. √ Sudah sesuai 

3 Variasi bentuk huruf pada cover 

luar LKS telah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

4 Ukuran gambar  pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan sudah 

mencerminkan materi LKS. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

5 Kualitas gambar pada cover luar 

LKS dapat terlihat jelas oleh 

pembaca. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

6 Ukuran huruf pada cover dalam 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

7 Warna teks pada cover dalam 

LKS sudah serasi antara warna 

yang satu dengan yang lainnya 

dan dapat terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

8 Variasi bentuk huruf pada cover 

dalam LKS telah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

9 Ukuran huruf pada lembar kata 

pengantar terlihat jelas dan dapat 

terbaca dengan baik 

 √    

 

Sudah sesuai 

10 Perpaduan warna teks pada 

lembar kata pengantar sudah 

serasi dan terlihat jelas. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

11 Variasi bentuk huruf pada lembar 

kata pengantar sudah sesuai dan 

terlihat jelas 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

12 Ukuran huruf pada lembar daftar 

isi terlihat jelas dan dapat terbaca 

dengan baik 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

13 Perpaduan warna teks pada 

lembar daftar isi sudah serasi dan 

terlihat jelas. 

  

√ 

   Warna lebih gelap lagi 

agar lebih terlihat jelas 

14 Variasi bentuk huruf pada lembar 

daftar isi sudah sesuai dan terlihat 

jelas 

 

√ 

     

Sudah sesuai 



148 

 
15 Warna tulisan atau teks pada 

lembar kegiatan sudah serasi dan 

dapat terbaca dengan baik. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

16 Ukuran huruf atau teks pada 

lembar kegiatan sudah sesuai dan 

terbaca dengan baik. 

 

 

√ 

 

 

    

Sudah sesuai 

17 Variasi bentuk huruf pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terlihat 

jelas. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

18 Kualitas gambar pada lembar 

kegiatan dapat terlihat dan 

terbaca dengan baik. 

 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

19 Simbol-simbol yang digunakan 

pada lembar kegiatan dapat 

terbaca dengan baik. 

 

 

√ 

       

Sudah sesuai 

20 Gambar makroskopik, 

submikroskopik dan simbolik 

pada lembar kegiatan dapat 

terlihat jelas. 

  

√ 

 

 

 

 

    

Sudah terlihat jelas 

21 Kalimat yang digunakan dalam 

LKS sudah sesuai dengan kaidah 

EYD. 
 

√ 

 

 

 
 

 

 

 

Sudah sesuai 

      Pringsewu, Oktober 2013 

 Responden 

 

 

                              Hiasinta Tri Utami, S.Pd 

   NIP.  
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Lampiran 16 

 

 

HASIL UJI COBA TERBATAS KETERBACAAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA  PADA MATERI REAKSI REDOKS 

 UNTUK GURU 

 

No. Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
Ukuran huruf pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 

Warna teks pada cover luar LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
ST 4 80%  Tinggi 

3 
Variasi bentuk huruf pada cover luar LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

4 

Ukuran gambar  pada cover luar LKS sudah 

sesuai dan sudah mencerminkan materi 

LKS. 
SS 5 100% 

 Sangat 

 Tinggi 

5 
Kualitas gambar pada cover luar LKS dapat 

terlihat jelas oleh pembaca. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

6 
Ukuran huruf pada cover dalam LKS sudah 

sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

7 

Warna teks pada cover dalam LKS sudah 

serasi antara warna yang satu dengan yang 

lainnya dan dapat terbaca dengan baik. 
ST 4 80% Tinggi 

8 
 Variasi bentuk huruf pada cover dalam LKS 

telah sesuai dan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

9 
Ukuran huruf pada lembar kata pengantar 

terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik. ST 4 80% Tinggi 

10 
Perpaduan warna teks pada lembar kata 

pengantar sudah serasi dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

11 
Variasi bentuk huruf pada lembar kata 

pengantar sudah sesuai dan terlihat jelas. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

12 

 

Ukuran huruf pada lembar daftar isi terlihat 

jelas dan dapat terbaca dengan baik 

SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 
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13 
Perpaduan warna teks pada lembar daftar isi 

sudah serasi dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

14 
Variasi bentuk huruf pada lembar daftar isi 

sudah sesuai dan terlihat jelas. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

15 

Warna tulisan atau teks pada lembar 

kegiatan sudah serasi dan dapat terbaca 

dengan baik. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

16 

Ukuran huruf atau teks pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terbaca dengan 

baik. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

17 
Variasi bentuk huruf pada lembar kegiatan 

sudah sesuai dan terlihat jelas. ST 4 80% Tinggi 

18 
Kualitas gambar pada lembar kegiatan dapat 

terlihat dan terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

19 
Simbol-simbol yang digunakan pada lembar 

kegiatan dapat terbaca dengan baik. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

20 

Gambar makroskopik, submikroskopik dan 

simbolik pada lembar kegiatan dapat terlihat 

jelas. 
ST 4 80% Tinggi 

21 
Kalimat yang digunakan dalam LKS sudah 

sesuai dengan kaidah EYD. ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 92,38% 
Sangat 

Tinggi 
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HASIL UJI KEMENARIKAN LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA 

 PADA MATERI REAKSI REDOKS 

(Untuk Guru) 

 

XVI. Petunjuk  Pengisian angket  
 
11. Petunjuk Umum    

Instrumen tersaji meliputi pernyataan untuk menilai kemenarikan LKS berbasis 

representasi kimia pada materi reaksi redoks. 

 

12. Petunjuk Khusus  

oo. Mohon Bapak /Ibu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. 
pp. Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada kotak yang tersedia. 
qq. Jika sangat setuju, maka kolom “SS” diberi tanda (√). 
rr. Jika setuju, maka kolom ”ST” diberi tanda (√). 
ss. Jika kurang setuju, maka kolom ”KS” diberi tanda (√). 
tt. Jika tidak setuju, maka kolom “TS” diberi tanda (√). 
uu. Jika sangat tidak setuju, maka kolom “STS” diberi tanda (√). 
vv. Mohon isi saran/masukan untuk perbaikan pada kolom yang sudah 

disediakan. 
 

XVII. Contoh Pengisian Angket 

No. Pernyataan Jawaban 
Tanggan/saran/masukan untuk 

perbaikan 

3. 

Ukuran huruf (font) yang 

ditampilkan dalam LKS sudah 

sesuai. 

SS ST KS TS STS Untuk lebih dimengerti 

sebaiknya huruf harus 

memiliki ukuran yang sesuai 

agar dapat terbaca. 
 

   

√ 

 

 

XVIII. Pengisian Angket 

No Pernyataan Jawaban Tanggapan/saran/masu

kan untuk perbaikan 
SS ST KS TS STS 

1. Desain cover luar LKS 

menambah minat untuk 

mempelajari materi. 

 

√ 

      

Sudah sesuai 

2. Perpaduan warna pada cover luar 

LKS sudah serasi atau singkron 

antara warna yang satu dengan 
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yang lainnya. √ 

 

Sudah sesuai 

3. Tata letak gambar dengan tulisan 

pada cover luar LKS sudah 

serasi. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

4. Variasi bentuk dan ukuran huruf 

pada cover luar LKS yang 

digunakan sudah sesuai dan 

serasi. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

5. Desain cover dalam LKS 

menambah minat untuk ingin 

membuka LKS lagi. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

6. Perpaduan warna pada cover 

dalam LKS sudah padu dan 

serasi. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

7. Variasi bentuk dan ukuran huruf 

pada cover dalam LKS yang 

digunakan sudah sesuai dan 

serasi. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

8. Desain pada halaman kata 

pengantar tidak membosankan. 

 

 √    

 

Sudah sesuai 

   9.    Perpaduan warna pada halaman 

kata pengantar sudah padu dan 

serasi. 

 

 
√ 

   
   

 

Sudah sesuai 

10. Variasi bentuk huruf pada 

halaman kata pengantar sudah 

sesuai dan terlihat jelas. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

11. Desain pada halaman daftar isi 

tidak membosankan. 

 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

12. Perpaduan warna pada halaman 

daftar isi sudah padu dan serasi. 

 

 

 

√ 

   Sudah sesuai 

13. Desain pada lembar kegiatan 

menambah minat untuk 

 

√ 

     

Sudah sesuai 
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mempelajari materi. 

14. Warna tulisan atau teks yang 

digunakan sudah serasi dan tidak 

membosankan. 

 

√ 

     

Sudah sesuai 

15. Terdapat kolom yang disediakan 

untuk siswa menuliskan rumusan 

masalah, merumuskan hipotesis, 

hasil pengamatan dan lain 

sebagainya. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

16. LKS dilengkapi gambar-gambar 

yang siswa belum ketahui, seperti 

bentuk MgO, CuO dan lain 

sebagainya. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

17. LKS dilengkapi simbol berupa 

persamaan reaksi kimia sehingga 

siswa lebih mudah memahami 

materi. 

√     

 

Sudah sesuai 

18. LKS dilengkapi dengan gambar 

submikroskopik sehingga siswa 

lebih memahami dan memaknai 

suatu materi. 

 

 

 

√ 

    

Sudah sesuai 

   19.    LKS dilengkapi dengan uji 

latihan mandiri sehingga siswa 

dapat menguji pemahamannya 

setelah mengerjakan LKS. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah sesuai 

20. Dibagian akhir, LKS dilengkapi 

TTS kimia sehingga siswa 

tertarik untuk terus belajar. 

  

√ 

    

Sudah sesuai 

 

Pringsewu, Oktober 2013 

Responden 

 

 Hiasinta Rini Utari, S.Pd  
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Lampiran 18 

 

 

HASIL UJI COBA TERBATAS KEMENARIKAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI REDOKS 

 UNTUK GURU 

 

No. 

Pernyataan Jawaban Skor Persentase Kriteria  

1 
Desain cover luar LKS menambah minat 

untuk mempelajari materi. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

2 

Perpaduan warna pada cover luar LKS 

sudah serasi atau singkron antara warna 

yang satu dengan yang lainnya. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

3 
Tata letak gambar dengan tulisan pada cover 

luar LKS sudah serasi. ST 4 80% Tinggi 

4 

Variasi bentuk dan ukuran huruf pada cover 

luar LKS yang digunakan sudah sesuai dan 

serasi. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

5 
Desain cover dalam LKS menambah minat 

untuk ingin membuka LKS lagi. ST 4 80% Tinggi 

6 
Perpaduan warna pada cover dalam LKS 

sudah padu dan serasi. ST 4 80% Tinggi 

7 

Variasi bentuk dan ukuran huruf pada cover 

dalam LKS yang digunakan sudah sesuai 

dan serasi. 
ST 4 80% Tinggi 

8 
Desain pada halaman kata pengantar tidak 

membosankan. ST 4 80% Tinggi 

9 
Perpaduan warna pada halaman kata 

pengantar sudah padu dan serasi. ST 4 80% Tinggi 

10 
Variasi bentuk huruf pada halaman kata 

pengantar sudah sesuai dan terlihat jelas. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

11 
Desain pada halaman daftar isi tidak 

membosankan. ST 4 80%   Tinggi 

12 
Perpaduan warna pada halaman daftar isi 

sudah padu dan serasi. ST 4 80% 
Sangat 

Tinggi 

13 Desain pada lembar kegiatan menambah SS 5 100% Tinggi 
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minat untuk mempelajari materi. 

14 
Warna tulisan atau teks yang digunakan 

sudah serasi dan tidak membosankan. SS 5 100% 
Sangat 

Tinggi 

15 

Terdapat kolom yang disediakan untuk 

siswa menuliskan rumusan masalah, 

merumuskan hipotesis, hasil pengamatan 

dan lain sebagainya. 

ST 4 80% Tinggi 

16 

LKS dilengkapi gambar-gambar yang siswa 

belum ketahui, seperti bentuk MgO, CuO 

dan lain sebagainya. 
ST 4 80% Tinggi 

17 

LKS dilengkapi simbol berupa persamaan 

reaksi kimia sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi. 
SS 5 100% 

Sangat 

Tinggi 

18 

LKS dilengkapi dengan gambar 

submikroskopik sehingga siswa lebih 

memahami dan memaknai suatu materi. 
ST 4 80 Tinggi 

19 

LKS dilengkapi dengan uji latihan mandiri 

sehingga siswa dapat menguji 

pemahamannya setelah mengerjakan LKS. 
ST 4 80% Tinggi 

20 
Dibagian akhir, LKS dilengkapi TTS kimia 

sehingga siswa tertarik untuk terus belajar. ST 4 80% Tinggi 

Presentase Rata-Rata 87,00% 
Sangat 

tinggi 
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TABULASI JAWABAN ANGKET UJI KETERBACAAN LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI 

REDUKSI OLEH SISWA  

N

o 

Pernyataan Jawab

an 

Nomor Responden Frekuen

si 

Jawaba

n 

Skor 

Jawab

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

1. Ukuran huruf pada 

cover luar LKS 

sudah sesuai dan 

dapat terbaca dengan 

baik. 

SS    √ √ √ √        √ 5 25 

ST √ √ √     √ √ √ √  √ √  9 36 

KS            √    1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

2. Warna teks pada 

cover luar LKS 

sudah serasi dapat 

terbaca dengan baik. 

SS √   √  √ √         4 20 

ST  √ √     √ √ √ √ √ √ √ √ 10 40 

KS     √           1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

3. Variasi bentuk huruf 

pada cover luar LKS 

telah sesuai dan 

dapat terbaca dengan 

baik. 

SS √   √  √ √      √  √ 6 30 

ST   √     √ √ √ √ √  √  8 32 

KS     √           1 3 

TS  √              1 2 

STS                0 0 

4. Ukuran gambar  

pada cover luar LKS 

sudah sesuai dan 

sudah mencerminkan 

SS   √   √ √ √       √ 5 25 

ST √   √ √    √ √ √  √ √  8 32 

KS  √          √    2 6 

TS                0 0 

L
am

p
iran

 1
9

 

1
5
6
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materi LKS. STS                0 0 

5. Kualitas gambar 

pada cover luar LKS 

dapat terlihat jelas 

oleh pembaca. 

 

SS     √  √         2 10 

ST √ √  √  √  √ √ √   √ √ √ 10 40 

KS   √        √ √    3 9 

TS                0 0 

STS                0 0 

6. Ukuran huruf pada 

cover dalam LKS 

sudah sesuai dan 

dapat terbaca dengan 

baik. 

 

SS   √  √ √ √  √       5 25 

ST √ √  √    √    √ √ √ √ 8 32 

KS          √ √     2 6 

TS                0 0 

STS                0 0 

7. Warna teks pada 

cover dalam LKS 

sudah serasi dan 

dapat terbaca dengan 

baik. 

SS   √   √ √ √ √    √   6 30 

ST √ √  √ √       √   √ 6 24 

KS          √ √   √  3 9 

TS                0 0 

STS                0 0 

8. Kualitas gambar 

pada cover luar LKS 

dapat terlihat jelas 

oleh pembaca. 

SS      √ √  √       3 15 

ST √ √ √ √    √  √  √ √ √ √ 10 40 

KS     √      √     2 6 

TS                0 0 

STS                0 0 

9. Ukuran huruf pada 

lembar kata 

pengantar terlihat 

jelas dan dapat 

SS      √ √     √   √ 4 20 

ST √ √ √ √ √   √ √ √ √  √ √  11 44 

KS                0 0 

TS                0 0 

1
5
7

 



158 

 

terbaca dengan baik 

 
STS 

               0 0 

10

. 

Perpaduan warna 

teks pada lembar 

kata pengantar sudah 

serasi dan terlihat 

jelas. 

 

SS      √ √     √   √ 4 20 

ST √ √  √ √   √ √ √ √  √ √  10 40 

KS   √             1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

11

. 

Variasi bentuk huruf 

pada lembar kata 

pengantar sudah 

sesuai dan terlihat 

jelas 

 

SS   √   √ √ √    √   √ 6 30 

ST √ √  √ √    √ √ √  √ √  9 36 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS                0 0 

12

. 

Ukuran huruf pada 

lembar daftar isi 

terlihat jelas dan 

dapat terbaca dengan 

baik  

 

SS   √  √  √         3 15 

ST √ √  √  √   √ √ √  √ √ √ 11 44 

KS        √        1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

13

. 

Perpaduan warna 

teks pada lembar 

daftar isi sudah 

serasi dan terlihat 

jelas. 

 

SS   √   √ √         3 15 

ST  √  √       √ √   √ 5 20 

KS √    √   √ √ √   √ √  7 21 

TS                0 0 

STS                0 0 

14

. 

Variasi bentuk huruf 

pada lembar daftar 
SS       √         1 5 

ST   √ √  √  √   √  √ √ √ 8 32 

1
5
8
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isi sudah sesuai dan 

terlihat jelas 
KS √ √   √    √ √  √    6 24 

TS                0 0 

STS                0 0 

15

. 

Ukuran huruf atau 

teks pada lembar 

kegiatan sudah 

sesuai dan terbaca 

dengan baik. 

SS     √ √ √ √      √ √ 6 30 

ST √ √ √ √     √ √ √ √ √   9 36 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS                0 0 

16

. 

Variasi bentuk huruf 

pada lembar kegiatan 

sudah sesuai dan 

terlihat jelas. 

 

SS √     √ √   √   √ √ √ 7 35 

ST   √ √    √ √  √ √    6 24 

KS  √   √           2 6 

TS                0 0 

STS                0 0 

17

. 

Kualitas gambar 

pada lembar kegiatan 

dapat terlihat dan 

terbaca dengan baik. 

 

SS    √ √ √ √ √      √ √ 7 35 

ST √ √       √ √ √ √ √   7 28 

KS   √             1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

1
5
9
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No Pernyaataan 
Skor Jawaban 

Total 

Persen skor 

jawaban 
Kriteria 

1 
Ukuran huruf pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

64 85,33% 
Sangat 

Tinggi 

2 
Warna teks pada cover luar LKS 

sudah serasi dapat terbaca dengan 

baik. 

63 84,00% 
Sangat 

Tinggi 

3 
Variasi bentuk huruf pada cover 

luar LKS telah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 

67 89,33% 
Sangat 

Tinggi 

4 
Ukuran gambar  pada cover luar 

LKS sudah sesuai dan sudah 

mencerminkan materi LKS. 

63 84,00% 
Sangat 

Tinggi 

5 

Kualitas gambar pada cover luar 

LKS dapat terlihat jelas oleh 

pembaca. 
59 78,67% Tinggi 

6 

Ukuran huruf pada cover dalam 

LKS sudah sesuai dan dapat 

terbaca dengan baik. 
63 84,00% 

Sangat 

Tinggi 

7 
Warna teks pada cover dalam 

LKS sudah serasi dan dapat 

terbaca dengan baik. 

63 84,00% 
Sangat 

Tinggi 

8 
Kualitas gambar pada cover luar 

LKS dapat terlihat jelas oleh 

pembaca. 

61 81,33% 
Sangat 

Tinggi 

9 

Ukuran huruf pada lembar kata 

pengantar terlihat jelas dan dapat 

terbaca dengan baik 
64 85,33% 

Sangat 

Tinggi 

10 

Perpaduan warna teks pada 

lembar kata pengantar sudah 

serasi dan terlihat jelas. 
63 84,00% 

Sangat 

Tinggi 

PERSENTASE JAWABAN ANGKET UJI KEMENARIKAN LKS BERBASIS 

KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA MATERI FAKTOR-FAKTOR 

PENENTU LAJU REAKSI PADA SISWA 

Lampiran 20 

PERSENTASE JAWABAN ANGKET UJI KETERBACAAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI REDOKS PADA SISWA 
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11 

Variasi bentuk huruf pada lembar 

kata pengantar sudah sesuai dan 

terlihat jelas 
66 88,00% 

Sangat 

Tinggi 

12 

Ukuran huruf pada lembar daftar 

isi terlihat jelas dan dapat terbaca 

dengan baik  
62 82,67% 

Sangat 

Tinggi 

13 

Perpaduan warna teks pada 

lembar daftar isi sudah serasi dan 

terlihat jelas. 
66 88,00% 

Sangat 

Tinggi 

14 
Variasi bentuk huruf pada lembar 

daftar isi sudah sesuai dan terlihat 

jelas 

61 81,33% 
Sangat 

Tinggi 

15 
Ukuran huruf atau teks pada 

lembar kegiatan sudah sesuai dan 

terbaca dengan baik. 

66 88,00% 
Sangat 

Tinggi 

16 

Variasi bentuk huruf pada lembar 

kegiatan sudah sesuai dan terlihat 

jelas. 
65 86,67% 

Sangat 

Tinggi 

17 

Kualitas gambar pada lembar 

kegiatan dapat terlihat dan terbaca 

dengan baik. 
66 88,00% 

Sangat 

Tinggi 

18 

Simbol-simbol yang digunakan 

pada lembar kegiatan dapat 

terbaca dengan baik. 
69 92,00% 

Sangat 

Tinggi 

19 

Gambar makroskopik dan 

submikroskopik pada lembar 

kegiatan dapat terlihat jelas. 
67 89,33% 

Sangat 

Tinggi 

20 

 

Kalimat yang digunakan dalam 

LKS sudah sesuai dengan kaidah 

EYD. 
63 84,00% 

Sangat 

Tinggi 

Persentase Rata-rata 

 

85,33% 

Sangat 

Tinggi 
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TABULASI JAWABAN ANGKET UJI KEMENARIKAN LKS BERBASIS REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI 

REDUKSI OLEH SISWA  

No Pernyataan Jawaba

n 

Nomor Responden Frekuensi 

Jawaban 

Skor 

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

1. 
Desain cover luar LKS 

menambah minat untuk 

mempelajari materi. 

 

SS     √   √  √      3 15 

ST √  √ √  √ √  √   √ √  √ 9 36 

KS  √         √   √  3 9 

TS                0 0 

STS                0 0 

2.  

Perpaduan warna pada 

cover luar LKS sudah 

serasi. 

SS  √   √ √    √   √   5 25 

ST √   √   √ √ √  √ √    7 28 

KS   √           √ √ 3 9 

TS                0 0 

STS                0 0 

3. Tata letak gambar 

dengan tulisan pada 

cover luar LKS sudah 

serasi. 

 

 

SS    √ √ √ √  √ √  √    7 35 

ST √ √      √   √  √   5 20 

KS              √ √ 2 6 

TS   √             1 2 

STS                0 0 

4. Variasi bentuk dan 

ukuran huruf pada 

cover luar LKS yang 

digunakan sudah sesuai 

dan serasi. 

 

SS   √  √    √ √  √ √   6 30 

ST √ √  √  √ √ √   √   √  8 32 

KS               √ 1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

L
am

p
iran

 2
1

 
1
6
2
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5. Desain cover dalam 

LKS menambah minat 

untuk ingin membuka 

LKS lagi. 

 

 

SS     √   √  √  √ √   5 25 

ST √   √  √ √  √  √    √ 7 28 

KS  √ √           √  3 9 

TS                0 0 

STS                0 0 

6. Perpaduan warna pada 

cover dalam LKS sudah 

padu dan serasi. 

 

 

 

SS  √ √ √      √  √    5 25 

ST √    √ √   √    √ √ √ 7 28 

KS       √    √     2 6 

TS        √        1 2 

STS                0 0 

7. Variasi bentuk dan 

ukuran huruf pada 

cover dalam LKS sudah 

sesuai dan serasi. 

 

SS    √ √     √  √ √   5 25 

ST √ √ √   √ √  √     √ √ 8 32 

KS        √   √     2 6 

TS                0 0 

STS 

 

               0 0 

8. Desain pada halaman 

kata pengantar tidak 

membosankan. 

 

 

 

SS  √ √ √  √    √  √    6 30 

ST √    √  √ √ √  √  √ √ √ 9 36 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS                0 0 

9. Perpaduan warna pada 

halaman kata pengantar 

sudah padu dan serasi. 

SS   √       √ √ √    4 20 

ST √ √  √ √  √  √    √ √ √ 9 36 

KS      √  √        2 6 

1
6
3
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TS                0 0 

STS                0 0 

10. Variasi bentuk huruf 

pada halaman kata 

pengantar sudah sesuai 

dan terlihat jelas. 

 

 

SS  √ √ √  √    √ √ √ √   8 40 

ST √    √  √  √     √ √ 6 24 

KS        √        1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

11. Desain pada halaman 

daftar isi tidak 

membosankan. 

 

 

 

SS          √  √    2 10 

ST    √ √ √  √   √   √ √ 7 28 

KS √ √ √    √  √    √   6 18 

TS                0 0 

STS                0 0 

12. Perpaduan warna pada 

halaman daftar isi 

sudah padu dan serasi. 

 

 

 

SS   √       √  √  √  4 20 

ST    √ √        √  √ 4 16 

KS √ √    √ √ √ √  √     7 21 

TS                0 0 

STS                0 0 

13. Desain pada lembar 

kegiatan menambah 

minat untuk 

mempelajari materi. 

 

 

SS    √      √  √  √  4 20 

ST √    √ √ √ √ √  √  √  √ 9 36 

KS  √              1 3 

TS   √             1 2 

STS                0 0 

14. 

 

Warna tulisan atau teks 

yang digunakan sudah 
SS √  √ √ √ √ √   √  √ √   9 45 

ST  √      √ √  √    √ 5 20 

1
6
5
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serasi dan tidak 

membosankan. 

 

 

KS                0 0 

TS              √  1 2 

STS                0 0 

15. Terdapat kolom yang 

disediakan untuk siswa 

menuliskan rumusan 

masalah, hipotesis, hasil 

pengamatan dll. 

 

SS   √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  10 50 

ST √ √       √  √    √ 5 20 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS                0 0 

16. LKS dilengkapi 

gambar-gambar yang 

siswa belum ketahui, 

seperti bentuk MgO, 

CuO dan lain 

sebagainya. 

 

 

SS √   √  √ √ √ √   √ √ √ √ 10 50 

ST  √   √     √ √     4 16 

KS                0 0 

TS   √             1 2 

 

STS 

               0 0 

 

17. LKS dilengkapi simbol 

berupa persamaan 

reaksi kimia sehingga 

siswa lebih mudah 

memahami materi. 

 

SS √  √ √  √ √ √  √ √ √ √   10 50 

ST  √   √    √     √ √ 5 20 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS                0 0 

18.  

LKS dilengkapi dengan 

gambar submikroskopik 

sehingga siswa lebih 

SS   √ √      √ √ √ √ √ √ 8 40 

ST √ √   √ √ √ √ √       7 28 

KS                0 0 

TS                0 0 

1
6
6
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memahami suatu 

materi. 

 

STS 

               0 0 

19. LKS dilengkapi dengan 

uji latihan mandiri 

sehingga siswa dapat 

menguji 

pemahamannya setelah 

mengerjakan LKS. 

 

SS   √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 60 

ST √ √  √            3 12 

KS                0 0 

TS                0 0 

STS 
               0 0 

20. Dibagian akhir, LKS 

dilengkapi TTS kimia 

sehingga siswa tertarik 

untuk terus belajar. 

SS     √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 50 

ST √ √ √ √            4 16 

KS      √          1 3 

TS                0 0 

STS                0 0 

 

  

1
6
7
 

1
6
7
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No Pernyaataan 
Skor Jawaban 

Total 

Persen skor 

jawaban 
Kriteria 

1 

Desain cover luar LKS menambah 

minat untuk mempelajari materi. 60 80,00% 
Sangat 

Tinggi 

2 

Perpaduan warna pada cover luar 

LKS sudah serasi atau singkron 

antara warna yang satu dengan 

yang lainnya. 

62 82,67% 
Sangat 

Tinggi 

3 
Tata letak gambar dengan tulisan 

pada cover luar LKS sudah serasi. 63 84,00% 
Sangat 

Tinggi 

4 

Variasi bentuk dan ukuran huruf 

pada cover luar LKS yang 

digunakan sudah sesuai dan 

serasi. 

65 86,67% 
Sangat 

Tinggi 

5 

Desain cover dalam LKS 

menambah minat untuk ingin 

membuka LKS lagi. 
62 82,67% 

Sangat 

Tinggi 

6 

Perpaduan warna pada cover 

dalam LKS sudah padu dan serasi. 61 81,33% 
Sangat 

Tinggi 

7 

Variasi bentuk dan ukuran huruf 

pada cover dalam LKS yang 

digunakan sudah sesuai dan 

serasi. 

63 84,00% 
Sangat 

Tinggi 

8 
Desain pada halaman kata 

pengantar tidak membosankan. 66 88,00% 
Sangat 

Tinggi 

9 

Perpaduan warna pada halaman 

kata pengantar sudah padu dan 

serasi. 
62 82,67% 

Sangat 

Tinggi 

10 

Variasi bentuk huruf pada 

halaman kata pengantar sudah 

sesuai dan terlihat jelas. 
67 89,33% 

Sangat 

Tinggi 

PERSENTASE JAWABAN ANGKET UJI KEMENARIKAN LKS BERBASIS 

KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA MATERI FAKTOR-FAKTOR 

PENENTU LAJU REAKSI PADA SISWA 

Lampiran 22 

PERSENTASE JAWABAN ANGKET UJI KEMENARIKAN LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI OKSIDASI REDUKSI 

PADA SISWA 
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11 
Desain pada halaman daftar isi 

tidak membosankan. 56 74,67% Tinggi 

12 
Perpaduan warna pada halaman 

daftar isi sudah padu dan serasi. 58 77,33% Tinggi 

13 

Desain pada lembar kegiatan 

menambah minat untuk 

mempelajari materi. 
61 81,33% 

Sangat 

Tinggi 

14 

Warna tulisan atau teks yang 

digunakan sudah serasi dan tidak 

membosankan. 
67 89,33% 

Sangat 

Tinggi 

15 

Terdapat kolom yang disediakan 

untuk siswa menuliskan rumusan 

masalah, merumuskan hipotesis, 

hasil pengamatan dan lain 

sebagainya. 

70 93,33% 
Sangat 

Tinggi 

16 

LKS dilengkapi gambar-gambar 

yang siswa belum ketahui, seperti 

bentuk MgO, CuO dan lain 

sebagainya. 

68 90,67% 
Sangat 

Tinggi 

17 

LKS dilengkapi simbol berupa 

persamaan reaksi kimia sehingga 

siswa lebih mudah memahami 

materi. 

70 93,33% 
Sangat 

Tinggi 

18 

LKS dilengkapi dengan gambar 

submikroskopik sehingga siswa 

lebih memahami dan memaknai 

suatu materi. 

68 90,67% 
Sangat 

Tinggi 

19 

LKS dilengkapi dengan uji latihan 

mandiri sehingga siswa dapat 

menguji pemahamannya setelah 

mengerjakan LKS. 

72 96,00% 
Sangat 

Tinggi 

20 

Dibagian akhir, LKS dilengkapi 

TTS kimia sehingga siswa tertarik 

untuk terus belajar. 
69 92,00% 

Sangat 

Tinggi 

Persentase Rata-rata 86% 
Sangat 

Tinggi 
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HASIL WAWANCARA UJI COBA TERBATAS LKS BERBASIS 

REPRESENTASI KIMIA PADA MATERI REAKSI REDOKS 

 (Untuk Siswa) 

 

No Pertanyaan Jawaban siswa 
Presentasi 

Jawaban 
Kriteria 

1. 

Bagaimana kesan anda 

terhadap LKS kimia 

ini? 

Menarik untuk dibaca 

 
100% Seluruhnya 

2. 

Apakah dengan LKS 

kimia ini mampu 

meningkatkan minat 

anda terhadap materi 

reaksi redoks? 

Ya 

Karena desainya 

menarik dan 

terdapat banyak 

gambar 

100% Seluruhnya 

Tidak - 0% Tidak ada 

3. 

Menurut anda, adakah 

kekurangan yang 

terlihat pada LKS 

kimia ini? 

Bagaimanakah 

sebaiknya? 

Ada 

Secara umum 

tidak, tetapi 

sebaiknya LKS 

jenis huruf yang 

digunakan lebih 

resmi misalnya 

“arial” 

100% Seluruhnya 

Ada, perpaduan 

warna 

dibeberapa 

halaman kurang 

menarik 

Secara umum 

sudah bagus, 

ada gambar di 

kegiatan 1 yang 

kurang jelas 

Tidak - 0% Tidak ada 

 

 

 

 

Lampiran 23 


