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MOTTO 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”.1 (Q.S. Al-Baqarah: 286) 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

CV Penerbit Diponegoro, 2005). Hlm.. 38 
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ABSTRAK 

 

Dian Puspita Sari, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Tematik Materi 

Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas IV MI/SD”. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan LKS tematik materi 

jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD, (2) mengetahui kelayakan LKS 

tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD, (3) mengetahui respon 

peserta didik kelas IV MIN Tempel terhadap LKS tematik materi jenis-jenis 

pekerjaan untuk kelas IV MI/SD. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R&D (Reasearch and 

Development). Prosedur penyusunan LKS tematik ini terdiri dari lima tahapan, 

yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Namun, 

pada penelitian ini hanya sampai tahap ADD. Instrumen penelitian yang 

digunakan untuk menilai kelayakan LKS tematik ini yaitu menggunakan lembar 

skala penilaian. LKS tematik dinilai oleh ahli media, ahli materi, peer reviewer, 

guru, dan direspon oleh 10 peserta didik MIN Tempel dalam uji coba terbatas. 

Hasil penelitian ini yaitu (1) telah berhasil mengembangkan bahan ajar 

LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD, (2) hasil 

kelayakan LKS tematik meliputi: penilaian ahli media adalah Baik (B) dengan 

skor 43, penilaian ahli materi adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 125,  penilaian 

peer reviewer adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 75, dan penilaian pendidik 

adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 69,5, (3) respon peserta didik menunjukan 

bahwa sebagian besar peserta didik merespon positif adanya LKS tematik materi 

jeins-jenis pekerjaan. Dengan demikian, LKS tematik materi jeins-jeinis pekerjaan 

ini layak digunakan dalam pembelajaran untuk kelas IV MI/SD. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Tematik, LKS, Materi Jenis-jenis Pekerjaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah atau madrasah masih 

cenderung bersifat teoritis, dan peran pendidik masih sangat dominan (teacher 

centered), serta gaya masih cenderung satu arah. Akhirnya, proses pembelajaran 

yang terjadi hanya sebatas pada penyampaian informasi (transfer of knowledge) 

kurang terkait degan lingkungan sehingga peserta didik tidak mampu 

memanfaatkan konsep kunci keilmuan dalam proses pemecahan masalah 

kehidupan yang dialami peserta didik sehari-hari.Berdasarkan kondisi tersebut, 

pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan 

pendekatan tematik sebagai pendekatan yang harus dilakukan pada peserta didik 

Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar (SD) terutama untuk peserta didik 

kelas rendah.2 

Menurut Piaget peserta didik MI/SD sedang berada pada fase operasional 

kongkret. Pada fase tersebut umumnya anak memiliki sifat rasa ingin tahu yang 

kuat, senang bermain atau suasana yang menggembirakan, mengatur dirinya 

sendiri, mengeksplorasi situasi sehingga suka mencoba-coba, memiliki rasa 

ingin tahu yang kuat, senang bermain atau suasana yang menggembirakan, 

mengatur dirinya sendiri, mengeksplorasi situasi sehingga suka mencoba-coba, 

                                                           

 2 Abdul Majid.Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2014). Hlm.6 
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memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, belajar efektif apabila dalam 

keadaan senang, dan belajar dengan cara bekerja sama.3 

Untuk dapat menyelaraskan perkembangan kemampuan dasar anak 

secara optimal, diperlukan alternatif model pembelajaran yang menekankan 

pada aktivitas dan kreativitas serta karakteristik anak sehingga potensi belajar 

mengajar lebih efektif. Salah satu cara untu menanamkan kemampuan dasar 

yang kuat bagi anak adalah dengan merancang kurikulum dan pembelajaran 

tematik.4 

Pembelajaran tematik sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Dalam pembelajaran 

tematik, anak akan mengalami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah 

mereka pahami.5 

 Salah satu kompenen penting dalam pembelajaran tematik adalah bahan 

ajar. Keberhasilan seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tematik 

tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, tingkat kreativitasnya 

dalam mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan yang terkumpulkan dan 

                                                           
3Asya’ari Muslichah. Penerapan Pendekaan Sains-Teknologi-Masyarakat Dalam Pembelajaran 

Sains di Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Hlm. 38 
4Abdul Majid.Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2014). Hlm.3 
5Ibid.Hlm. 9 
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semakin luas wawasan serta pemahaman pendidik terhadap materi tersebut, 

cenderung akan semakin baik pembelajaran yang dilaksanakan.6 

Selain buku pegangan yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran, 

peserta didik juga memerlukan refrensi lain sebagai pendamping belajar 

mandirinya. Salah satu alternatif  bahan ajar yang dapat membantu peserta didik 

adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS merupakan materi ajar yang sudah 

dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari 

materi ajar tersebut secara mandiri.7 LKS memiliki banyak manfaat bagi 

pembelajaran tematik, di antaranya melalui LKS dapat memberikan kesempatan 

untuk memancing peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang 

dibahas.8 

Pergantian kurikulum baru dalam pelaksanaannya masih menemui 

beberapa kendala. Diantaranya yaitu berkenaan dengan bahan ajar yang 

digunakan. Dari hasil wawancara dengan wali kelas IV di MI Al Ihsan salah satu 

kendala yaitu terletak pada keterbatasan bahan ajar yang digunakan.9Kendala 

yang sama juga dialami di SD N Tlacap, dari hasil wawancara dengan Kepala 

sekolah beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 selama 

tiga semester ini bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tematik hanya 

                                                           

 6 Trianto,  Desain Pengembangan Pemebelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/RA dan 
Anak Usia Awal MI/SD, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hlm. 180 

 7Ibid. Hlm. 269 
 8Ibid. Hlm. 270 

9Hasil wawancara dengan Ibu Puji, Wali kelas IV A MI Al Ihsan, pada 20 Januari 2015, pukul 
11.00 WIB 
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buku pendidik dan buku peserta didik saja.10 Begitu juga dengan hasil observasi 

di MIN Tempel bahan ajar yang digunakan juga masih terbatas, terlihat dari 

bahan ajar yang digunakan hanya buku peserta didik, buku pendidik, dan LKS.11 

Wali kelas IV MIN Tempel menyatakan bahwa, beliau merasa kurang 

puas dengan  bahan ajar yang digunakan. LKS yang digunakan oleh peserta 

didik sebagai pendamping belajar mandiri mereka terlihat sangat kurang. Seperti 

yang ada pada LKS tema 4, materi yang disajikan kurang lengkap dan tidak 

disertai contoh-contoh soal di dalamnya begitu juga dengan bentuk latihan soal  

yangmembosankan serta desain LKS yang  kurang menarik perhatian peserta 

didik karena  halamannya terlalu dipadati oleh tulisan. Desain LKS yang kurang 

memotivasi belajar peserta didik seperti kepadatan halaman yang terlalu dipadati 

oleh tulisan dan juga kurangnya gambar-gambar yang dapat menurunkan 

perhatian belajar peserta didik. Halaman yang terlalu padat akan mengakibatkan 

peserta didik sulit memfokuskan perhatian.12 

 Dalam pembelajaran tematik banyak kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh peserta didik dari berbagai mata pelajaran. Dari Hasil pengamatan 

nilai UAS di MI Al Ihsan menunjukan bahwa nilai rata-rata dari 27 peserta didik 

kelas IV A di MI Al Ihsan pada subtema jenis-jenis pekerjaan pada tema 4 

paling rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata  pada tema yang lain. Hal ini 

                                                           

 
10 Hasil wawancara dengan Ibu Mujini, Kepala sekolah SD N Tlacap, pada 29 Januari 2015, 

pukul 09.00 WIB 
11Hasil observaai di MIN Tempel pada tanggal 31 Januari 2015 pukul 11.15 WIB  

 12Andi Prastowo. Penegembangan Bahan Ajar Tematik(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2014). Hlm. 278 
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dapat diamati melalui data yang diperoleh dari daftar  nilai rata-rata UAS di MI 

Al Ihsan pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. 

Tabel 1.1 Daftar Nilai Rata-rata UAS MI Al Ihsan 
Tema Sub tema Nilai rata-rata 

1 
1 & 2 58 

3 60 

2 
1 & 2 62 

3 65 

3 
1 & 2 64 

3 68 

4 
1 & 2 53 

3 68 

5 
1 & 2 74 

3 74 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas IV di MI Al Ihsan 

beliau mengatakan bahwa peserta didik masih kebingungan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik yang semula mata pelajaran itu terpecah lalu berubah 

menjadi penggabungan dari beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema. 

Untuk itu diperlukan bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 

pendidik dan peserta didik sebagai pendamping dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik.13 

Pendidik banyak terbantu adanya LKS sebagai salah satu pegangan 

dalam memvariasi proses pembelajaran. Akan tetapi pendidik masih 

mengandalkan LKS yang sudah ada. LKS yang sudah tersedia masih 

mempunyai beberapa kelemahan diantaranya penyajian materi yang ada di 

dalam LKS kurang mengkaji lebih dalam selain itu juga bentuk latihan soal yang 

                                                           
13Hasil wawancara dengan Ibu Lia, Wali kelas IV B MI Al Ihsan, pada 27Oktober 2015, pukul 

11.00 WIB 
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disajikan kurang meningkatkan minat peserta didik dalam mengerjakan. Padahal 

dengan LKS yang dibuat sendiri dan dapat jauh lebih menarik serta lebih 

kontekstual sesuai dengan kondisi sekolah ataupun lingkungan sosial budaya 

peserta didik.14 Dari hasil wawancara dengan wali kelas IV B MI Al Ihsan 

beliau menyatakan bahwa bahan ajar memberikan peran penting dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi beliau belum pernah membuat bahan ajar seperti LKS 

tematik hanya sekedar pembuatan ringkasan-ringkasan materi atau handout 

dengan alasan kurang adanya waktu dan mengalami kesulitan mengembangkan 

bahan ajar seperti dalam memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu 

tema.15 

Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba mengembangkan bahan 

ajar LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai 

pendamping pembelajaran tematik oleh peserta didik kelas IV MI/SD. 

Pengembangan LKS tematik ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan 

meningkatkan minat belajar peserta didik dalam materi jenis-jenis pekerjaan. 

  

                                                           
14Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT. Rosdakarya, 2006). Hlm. 174 
15Hasil wawancara dengan Ibu Lia, Wali kelas IV B MI Al Ihsan, pada 27Oktober 2015, pukul 

11.00 WIB 
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B. Rumusan Masalah 

Pengembangan LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan 

dalam penelitian ini, didasarkan dari masalah penelitian yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mengembangkan Lembar Kerja Siswa(LKS) tematik materi 

jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD? 

2. Bagaimanakah kelayakan LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk 

kelas IV MI/SD yang dikembangkan? 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap LKS tematik materi jenis-jenis 

pekerjaan untuk MI/SD? 

 

C. Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan LKS materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD 

2. Mengetahui kelayakan LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas 

IV MI/SD 

3. Mengetahui respon peserta didik terhadap LKS tematik materi jenis-jenis 

pekerjaan untuk kelas IV MI/SD 
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D. Manfaat Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik 

Sebagai bahan ajar alternatif pendidik dalam proses pembelajaran tematik 

khususnya materi jenis-jenis pekerjaan agar pembelajaran lebih efektif. 

2. Bagi Peserta didik 

Sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga peserta didik MI/SD dapat 

termotivasi belajar materi jenis-jenis pekerjaan yang menyenangkan. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam merancang bahan ajar. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu untuk berbagi pengalaman 

dalam merancang bahan ajar. 

5. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan ajar alternatif yang dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan peserta didik. 
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E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dihasilkan dari pengembangan ini adalah produk berupa 

LKS dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. LKS tematik ini ditujukan untuk peserta didik kelas IV MI/SD materi jenis-

jenis pekerjaan. 

2. LKS berisi materi tentang jenis-jenis pekerjaan yang terdiri dari satu 

subtema dan sesuai kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 yaitu: 

Bahasa Indonesia 

3.3 Menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis usaha 

dan pekerjaan serta kegiatan ekonomi dan koperasi dengan 

bantuan pendidik dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan 

tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

3.4 Menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang 

lingkungan dan sumber daya alam dengan bantuan pendidik dan 

teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih 

dan memilah kosakata baku. 

Matematika 

3.9 Memahami luas segitiga, persegi panjang, dan persegi 

3.10 Menentukan hubungan antara satuan dan atribut pengukuran 

termasuk luas dan keliling persegi panjang 
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IPS 

3.1 Mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas antar ruang, 

perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi  

  geografis di sekitarnya. 

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan 

  lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 

IPA 

3.7 Mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

3. Produk yang dihasilkan berisi 

a. Kompetensi Inti (KI) 

b. Kompetensi Dasar (KD) 

c. Materi Jenis-jenis Pekerjaan 

d. Rangkuman  

e. Evaluasi akhir 

f. Kunci jawaban 

4. LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan dikembangkan berbentuk media 

cetak dengan ukuran kertas A4 100 gram,  tipe huruf comic sans MS 

ukuran 12 spasi 1,15 dibuat dengan Microsoft Word®2010. 
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F. Asumsi Pengembangan 

1. Dapat terciptanya bahan ajar LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk 

kelas IV MI/SD. 

2. Ahli media mengetahui secara pasti bidang teknologi pembelajaran karena 

ahli media dalam penelitian ini merupakan dosen yang berkonsentrasi 

dibidang teknologi pembelajaran. 

3. Ahli materi mengetahui secara pasti mengenai keilmuan tematik karena ahli 

materi dalam penelitian ini merupakan dosen yang berkonsentrasi dibidang 

keilmuan tematik. 

4. Peer reviewer mengetahui dengan pasti mengenai pengembangan bahan ajar 

karena 2 peer reviewer dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang 

sedang melakukan penelitian R&D (Reserh and Development) dan 

memperoleh nilai minimal A- pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran dan 

Pengembangan Sumber Belajar. 

5. Pendidik kelas IV mengetahui secara pasti mengenai kriteria bahan ajar yang 

baik untuk menunjang pembelajaran serta menguasai materi jenis-jenis 

pekerjaan karena 2 pendidik yang dipilih dalam penelitian ini adalah 2 

pendidik kelas IV. 
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G. Batasan Pengembangan 

Keterbatasan pengembangan LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk 

kelas IV MI/SD ini adalah: 

1. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan bahan ajar LKS tematik materi 

jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD. 

2. Materi pokok dalam LKS tematik yang akan dikembangkan hanya 

menyangkut materi jenis-jenis pekerjaan. 

3. LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD ini ditinjau 

oleh satu dosen pembimbing, satu ahli materi, satu ahli media, dan dua peer 

reviewer  untuk memberikan penilaian dan masukan. 

4. LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV MI/SD ini dinilai 

kelayakannya oleh dua pendidik kelas IV MI/SD untuk merespon produk 

karena pendidik merupakan salah satu pengguna LKS yang mengetahui 

kondisi peserta didik. 

5. Penelitian ini dilakukan di MIN Tempel, khususnya akan direspon oleh 10 

peserta didik kelas IV. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Telah dikembangkan LKS Tematik Materi Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas 

IV MI/SD dengan penilaian ahli media adalah Baik (B) dengan skor 43. 

Berdasarkan penilaian ahli materi adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 125. 

Berdasarkan penilaian peer reviewer adalah Sangat Baik (SB) dengan skor 

75 dan berdasarkan penilaian pendidik kelas IV adalah Sangat Baik (SB) 

dengan skor 69,5.  

2. Hasil Pengembangan LKS Tematik Materi Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas 

IV MI/SD secara keseluruhan dinyatakan layak digunakan sebagai bahan 

ajar peserta didik kelas IV MI/SD. 

3. Hasil pengembangan LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik merespon positif. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan pengembangan bahan ajar tematik untuk 

mendampingi peserta didik dalam belajar tematik, maka perlu adanya beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti yaitu: 
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1. Saran pemanfaatan 

Bahan ajar LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan untuk kelas IV 

MI/SD yang telah disusun dikemas dalam bentuk hard copy (buku) dan 

dapat digunakan pendidik dan peserta didik sebagai sumber belajar 

penunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu bahan ajar ini perlu diuji 

cobakan dan dibuktikan serta eksperimen dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga diperoleh data berupa nilai kemampuan peserta didik. 

2. Saran lebih lanjut 

Bahan ajar LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan yang telah 

dikembangkan dan dinilai kelayakannya ini, dapat digunakan dan 

sebagai salah satu alternatif bahan ajar bagi peserta didik. 
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SKALA PENILAIAN UNTUK AHLI MEDIA  
“Lembar Kerja Peserta didik Tematik Materi Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas IV 

MI/SD” 
Petujuk pengisian : 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS ini. 
2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

SB (Sangat Baik)        = 5 
B (Baik)                      = 4 
C (Cukup)                   = 3 
K (Kurang)                 = 2 
SK (Sangat Kurang)   = 1 
 

No. Kriteria Penilaian Nilai 
SB B C K SK 

 A. Kualitas Cetakan 
1. Cetakan cover bagus dan jelas      
2. Cetakan isi bagus dan jelas      
3. Bahan cover memiliki mutu yang baik      
4. Isi LKS tidak mudah sobek dan memberikan 

kenyamanan dalam membaca 
     

 B. Desain Cover 
5. Tata letak sesuai dan menarik minat baca      
6. Ilustrasi cover dapat merefleksikan isi LKS      
 C. Kualitas Tampilan 

7. Desain LKS menarik      
8. Kejelasan tulisan dan gambar      
9. Desain halaman LKS teratur dan bagus      
10. Ilustrasi yang digunakan sesuai dengan materi 

yang disajikan 
     

11. Tampilan fisik LKS dpat menarik minat baca 
peserta didik MI/SD 

     

    

        Yogyakarta,   2015 
        Ahli Media 
 

 

             
        NIP.  
  

Lampiran 1 
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RUBRIK PENILAIAN KUALITAS PENGEMBANGAN 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK TEMATIK MATERI JENIS-JENIS 

PEKERJAAN UNTUK KELAS IV MI/SD 

No. Kriteria Nilai Penjabaran Indikator 
A. Kualitas Cetakan 

1. Cetakan cover bagus dan jelas 
SB 

Jika cetakan cover mempunyai warna yang 
menarik, kontras, dan jelas 

B 
Jika sebagian besar cover mempunyai 
warna yang menarik, kontras, dan kurang 
jelas 

C 
Jika sebagian besar cover mempunyai 
warna yang cukup menarik, kurang 
kontras, dan cukup jelas 

K 
Jika sebagaian besar cover mempunyai 
warna yang cukup menarik, kurang 
kontras, dan kurang jelas 

SK 
Jika cetakan cover mempunyai warna yang 
tidak menarik, buram, dan tidak jelas 

2. Cetakan isi menarik dan jelas 
SB 

Jika semua cetakan isi mempunyai warna 
yang menarik dan tidak membayang pada 
halaman selanjutnya 

B 
Jika sebagian besar cetakan isi mempunyai 
warna yang menarik dan tidak membayang 
pada halaman selanjutnya 

C 
Jika sebagaian besar cetakan isi 
mempunyai warna yang menarik dan 
membayang pada halaman selanjutnya 

K 
Jika sebagian besar cetakan isi mempunyai 
warna yang tidak menarik dan membayang 
pada halaman selanjutnya 

SK 
Jika semua cetakan isi mempunyai warna 
yang menarik dan membayang pada 
halaman selanjutnya 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahan cover memliki mutu yang 
baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak cover tebal, tidak mudah sobek 
dan tahan lama 

B 
Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak cover cukup tebal, tidak mudah 
sobek dan tahan lama 

C 
Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak cover cukup tebal, tidak mudah 
sobek, dan cukup tahan lama 

K 
Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak cover tipis, mudah sobek dan 
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  cukup tahan lama 

SK 
Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak cover tipis, mudah sobek dan 
tidak tahan lama 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Isi LKS tidak mudah sobek dan 
memberikan kenyamanan dalam 
membaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 

Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak halaman isi pada LKS  tidak 
mudah sobek, tidak mudah luntur, dan 
memberikan kenyamanan dalam membaca 

B 

Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak halaman isi pada LKS tidak 
mudah sobek, tidak mudah luntur, dan 
cukup memberikan kenyamanan dalam 
membaca 

C 

Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak halaman isi pada LKS tidak 
mudah sobek, cepat luntur, dan cukup 
memberikan kenyamanan dalam membaca 

K 

Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak halaman isi pada LKS mudah 
sobek, cepat luntur, dan cukup 
memberikan kenyamanan dalam membaca 

SK 

Jika bahan yang digunakan untuk 
mencetak halaman isi pada LKS mudah 
sobek, cepat luntur, dan tidak nyaman 
untuk dibaca 

 B. Desain Cover 
5. Tata letak sesuai dan menarik 

minat baca peserta didik MI/SD SB 
Jika tata letak teratur, sesuai, dan menarik 
sehingga dapat menumbuhkan minat baca 
peserta didik MI/SD 

B 
Jika tata letak cukup teratur, cukup  sesuai, 
dan menarik sehingga dapat menumbuhkan 
minat baca peserta didik MI/SD 

C 

Jika tata letak cukup teratur, kurang sesuai 
dan cukup menarik sehingga dapat 
menumbuhkan minat baca peserta didik 
MI/SD 

K 

Jika tata letak cukup teratur, kurang sesuai, 
dan kurang menarik sehingga dapat 
menumbuhkan minat baca peserta didik 
MI/SD 

SK 
Jika tata letak tidak teratur, tidak sesuai, 
dan tidak menarik 

6. 
 
 

Ilustrasi cover dapat 
merefleksikan isi LKS 
 

SB 
Jika ilustrasi cover sangat dapat 
merefleksikan isi LKS atau materi yang 
disampaikan 
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 B 

Jika sebagian besar ilustrasi cover dapat 
merefleksikan isi LKS atau materi yang 
disampaikan 

C 
Jika ilustrasi cover cukup dapat 
merefleksikan isi LKS atau materi yang 
disampaikan 

K 
Jika ilustrasi cover dapat merefleksikan isi 
LKS atau materi yang disampaikan 

 C. Kualitas Tampilan 
7. Desain LKS menarik 

SB 
Jika desain LKS (warna, gambar, dan 
tulisan) sangat menarik 

B 
Jika sebagian besar desain LKS (warna, 
gambar, dan tulisan) menarik 

C 
Jika desain LKS (warna, gambar, dan 
tulisan) cukup menarik 

K 
Jika desain LKS (warna, gambar, dan 
tulisan) kurang menarik 

SK 
Jika desain LKS (warna, gambar, dan 
tulisan) tidak menarik 

8. Kejelasan tulisan dan gambar 
SB 

Jika tulisan jelas, gambar bagus, dan 
semua berwarna 

B 
Jika tulisan cukup jelas, gambar bagus, dan 
sebagian besar berwarna 

C 
Jika tulisan cukup jelas, gambar kurang 
bagus, dan sebagian besar berwarna  

K 
Jika tulisan kurang jelas, gambar kurang 
bagus, dan sebagian berwarna 

SK 
Jika tulisan tidak jelas, gambar tidak 
bagus, dan tidak berwarna 

9. 
 
 

Desain halaman LKS teratur dan 
bagus 
 
 

SB 
Jika semua tata letak desain rapi dan 
pembagian antar paragraf jelas 

B 
jika sebagian besar tata letak desain rapi 
dan pembagian antar paragraf jelas 

C 
Jika sebagian kecil tata letak desain rapi 
dan pembagian antar paragraf jelas 

K 
Jika sebagian besar tata letak desain tidak 
rapi dan pembagian antar paragraf tidak 
jelas 

SK 
Jika tata letak desain tidak rapi dan 
pembagian antar paragraf tidak jelas 

10. 
 
 
 
 

Ilustrasi yang digunakan sesuai 
dengan materi yang disajikan 
 
 
 

SB 
Jika semua ilustrasi yang digunakan jelas, 
mudah dipahami, dan proporsi warna 
menarik 

B 
Jika sebagian besar ilustrasi yang 
digunakan jelas, mudah dipahami, dan 
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  proporsi warna menarik 

C 
Jika sebagian kecil ilustrasi yang 
digunakan jelas, mudah dipahami, dan 
proporsi warna menarik 

K 
Jika sebagian besar ilustrasi yang 
digunakan tidak jelas, sulit dipahami, dan 
proporsi warna tidak menarik 

SK 
Jika ilustrasi yang digunakan tidak jelas, 
sulit dipahami, dan proporsi warna tidak 
menarik 

11. 
 
 
 
 
 
 

Tampilan fisik LKS dpat menarik 
minat baca peserta didik MI/SD 
 
 
 
 
 

SB 
Jika mampu menarik minat baca peserta 
didik hanya dengan melihat sekilas 

B 
Jika mampu menarik minat baca peserta 
didik dengan melihat sebagian kecil isi 
LKS 

C 
Jika mampu menarik minat baca peserta 
didik dengan melihat sebagian besar isi 
LKS 

K 
Jika mampu menarik minat baca peserta 
didik dengan melihat keseluruhan isi LKS 

SK 
Jika tidak mampu menarik minat baca 
peserta didik dengan melihat keseluruhan 
isi LKS 

 

  



 

84 
 

 

SKALA PENILAIAN UNTUK AHLI MATERI 
“Lembar Kerja Peserta didik Tematik Materi Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas IV 

MI/SD” 
 

Petujuk pengisian : 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS ini. 

2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

SB (Sangat Baik)          = 5 

B (Baik)                        = 4 

C (Cukup)                     = 3 

K (Kurang)                   = 2 

SK (Sangat Kurang)     = 1 

 

 
No. Kriteria Penilaian Nilai 

SB B C K SK 
 A. Kurikulum 
1. KI dan KD sesuai dengan kurikulum 2013      
2. Membantu peserta didik kelas IV dalam 

mempelajari Tema 4 Sub tema Jenis-jenis 
Pekerjaan 

     

 B. Materi 
3. Kelengkapan materi      
4. Kakuratan materi      
5. Terdapat kegiatan pendukung materi      
6. Materi mengikuti perkembangan zaman      
7. Materi mengikuti sistematika keilmuan      
8. Materi merangsang peserta didik untuk 

inquiry 
     

9. Penggunaan notasi, simbol, dan satuan      
 C. Penyajian 
10. Sistematika penyajian materi      
11. Organisasi penyajian secara umum      
12. Organsasi penyajian setiap pembelajaran      
13. Penyajian mempertimbangkan kebermaknaan 

dan kebermanfaatan 
     

14. Meningkatkan kualitas pembelajaran      

Lampiran 2 
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15. Anatomi LKS      
16. Memperhatikan kode etik dan hak cipta      
17. Memperhatikan kesejahteraan gender dan 

kepedulian terhadap lingkungan 
     

 D. Meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik 
18. Meningkatkan kompetensi peserta didik 

dalam pembelajaran tematik materi Jenis-
jenis Pekerjaan 

     

19. Mengembangkan kreativitas peserta didik      
20. Menekankan keterampilan proses      
 E. Evaluasi belajar 
21. Terdapat soal yang yang mampu mengukur 

kemampuan kognitif peserta didik 
     

22. Terdapat soal yang mengukur ketercapaian 
indicator 

     

23. Terdapat petunjuk pengerjaan soal latihan      
 F. Kejelasan kalimat 
24. Kalimat mudah dipahami      
25. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda 
     

 G. Kebahasaan 
26. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan baku 
     

27. Bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD      
 

 

Yogyakarta,   2015 
        Ahli Materi 
  

 

             
NIP.  
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RUBRIK PENILAIAN KUALITAS PENGEMBANGAN 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK TEMATIK MATERI JENIS-JENIS PEKERJAAN 

UNTUK KELAS IV MI/SD 

NO. KRITERIA NILAI  PENJABARAN 
A. Kurikulum 

1. KI dan KD sesuai dengan 
kurikulum 2013 

SB 
Jika semua isi LKS disusun sesuai dengan 
KI dan KD pada Kurikulum 2013 

B 
Jika sebagian besar isi LKS disusun sesuai 
dengan KI dan KD pada Kurikulum 2013 

C 
Jika sebagian isi LKS disusun cukup sesuai 
dengan KI dan KD pada Kurikulum 2013 

K 
Jika sebagian isi LKS disusun sesuai 
dengan KI dan KD pada Kurikulum 2013 

SK 
Jika sebagian besar isi LKS disusun tidak 
sesuai dengan KI dan KD pada Kurikulum 
2013 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membantu peserta didik kelas IV 
dalam mempelajari Tema 4 Sub 
tema Jenis-jenis Pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 

Jika semua materi yang terdapat pada LKS 
dapat membantu peserta didik dalam 
mempelajari Tema 4 Sub tema Jenis-jenis 
Pekerjaan 

B 

Jika sebagian besar materi yang terdapat 
pada LKS dapat membantu peserta didik 
dalam mempelajari Tema 4 Sub tema 
Jenis-jenis Pekerjaan 

C 

Jika sebagian materi yang terdapat pada 
LKS dapat membantu peserta didik dalam 
mempelajari Tema 4 Sub tema Jenis-jenis 
Pekerjaan 

K 

Jika sebagian materi yang terdapat pada 
LKS tidak dapat membantu peserta didik 
dalam mempelajari Tema 4 Sub tema 
Jenis-jenis Pekerjaan 

SK 

Jika semua materi yang terdapat pada LKS 
tidak dapat membantu peserta didik dalam 
mempelajari Tema 4 Sub tema Jenis-jenis 
Pekerjaan 

 B. Kelengkapan Materi 
3. 
 
 
 
 
 
 

Kelengkapan materi 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua isi yang disajikan di LKS (materi 
dan latihan kegiatan) lengkap  

B 
Jika isi yang disajikan di LKS (materi dan 
latihan kegiatan) lengkap tetapi latihan 
kegiatan kurang lengkap  

C 
Jika isi yang disajikan di LKS materi 
lengkap tetapi (materi dan latihan kegiatan) 
kurang lengkap  
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 K 

Jika isi yang disajikan di LKS prosedur 
lengkap tetapi (materi dan latihan kegiatan) 
kurang lengkap  

SK 
Jika semua isi yang disajikan di LKS (materi 
dan latihan kegiatan) tidak lengkap  

4. Keakuratan materi 
SB 

Jika semua materi yang disajikan sangat 
sesuai dengan konsep keilmuannya 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan sesuai dengan konsep 
keilmuannya 

C 
Jika terdapat 5-7 materi yang disajikan 
cukup sesuai dengan konsep keilmuannya 

K 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan kurang sesuai dengan konsep 
keilmuannya 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
sesuai dengan konsep keilmuannya 

5. 
 
 
 
 
 
 

Terdapat kegiatan pendukung 
materi 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan terdapat 
kegiatan pendukung 

B 
Jika terdapat 7 materi yang disajikan 
terdapat kegiatan pendukung 

C 
Jika terdapat 5-7 materi yang disajikan 
terdapat kegiatan pendukung 

K 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan tidak terdapat kegiatan 
pendukung 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
terdapat kegiatan pendukung 

6. Materi mengikuti perkembangan 
zaman 

SB 
Jika semua materi yang disajikan 
mengikuti perkembangan jaman 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan mengikuti perkembangan jaman 

C 
Jika terdapat 5-7 materi yang disajikan 
kurang mengikuti perkembangan jaman 

K 
Jika lebih dari 7 materi yang disajikan 
tidak mengikuti perkembangan jaman 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
mengikuti perkembangan jaman 

7. 
 
 
 
 
 
 

Materi mengikuti sistematika 
keilmuan 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan dari yang 
sederhana ke yang sulit 

B 
Jika lebih dari 7 materi yang disajikan dari 
yang sederhana ke yang sulit 

C 
Jika 5-7 materi yang disajikan dari yang 
sederhana ke yang sulit 

K Jika sebagian besar materi yang disajikan 
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  tidak dari yang sederhana ke yang sulit 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak dari 
yang sederhana ke yang sulit 

8. 
 
 
 
 
 
 

Materi merangsang peserta didik 
untuk inquiry 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan dapat 
merangsang rasa ingin tahu peserta didik 

B 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat merangsang rasa ingin tahu peserta 
didik 

C 
Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
merangsang rasa ingin tahu peserta didik 

K 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
kurang dapat merangsang rasa ingin tahu 
peserta didik 

SK 
Jika semua materi yang disajikan dapat 
merangsang rasa ingin tahu peserta didik 

9. Penggunaan notasi, simbol, dan 
satuan 

SB 
Jika penggunaan notasi, simbol, dan satuan 
pada semua materi sangat tepat 

B 
Jika penggunaan notasi, simbol, dan satuan 
pada sebagian besar materi tepat 

C 
Jika penggunaan notasi, simbol, dan satuan 
pada sebagian materi kurang tepat 

K 
Jika penggunaan notasi, simbol, dan satuan 
pada sebagian besar materi kurang tepat 

SK 
Jika penggunaan notasi, simbol, dan satuan 
pada semua materi tidak tepat 

 C. Penyajian 
10. Sistematika penyajian materi 

SB 
Jika semua materi yang disajikan runtut 
sesuai dengan urutan KD 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan runtut sesuai dengan urutan KD 

C 
Jika terdapat 5-7 materi yang disajikan 
cukup runtut sesuai dengan urutan KD 

K 
Jika sebagian materi yang  disajikan tidak 
runtut sesuai dengan urutan KD 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak  
runtut sesuai dengan urutan KD 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

Organisasi penyajian secara 
umum 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika keseluruhan penyajian komponen di 
dalam LKS disusun sangat runtut 

B 
Jika sebagian besar penyajian komponen di 
dalam LKS disusun secara runtut  

C 
Jika sebagian penyajian komponen di 
dalam LKS disusun cukup runtut 

K 
Jika sebagian besar penyajian komponen di 
dalam LKS disusun kurang runtut  

SK Jika keseluruhan penyajian komponen di 
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dalam LKS disusun tidak runtut  
12. 

 
Organisasi penyajian setiap 
pembelajaran SB 

Jika keseluruhan pembelajaran di dalam 
LKS yaitu materi, petunjuk pengerjaan, 
dan tugas-tugas yang disusun secara runtut 

B 

Jika hanya terdapat empat  pembelajaran di 
dalam LKS yaitu materi, petunjuk 
pengerjaan, dan tugas-tugas yang disusun 
secara runtut 

C 

Jika hanya terdapat tiga pembelajaran di 
dalam LKS yaitu materi, petunjuk 
pengerjaan, dan tugas-tugas yang disusun 
secara runtut 

K 

Jika hanya terdapat dua pembelajaran di 
dalam LKS yaitu materi, petunjuk 
pengerjaan, dan tugas-tugas yang disusun 
secara runtut 

SK 

Jika hanya terdapat satu pembelajaran di 
dalam LKS yaitu materi, petunjuk 
pengerjaan, dan tugas-tugas yang disusun 
secara runtut 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyajian mempertimbangkan 
kebermaknaan dan 
kebermanfaatan 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan 
mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 materi yang 
disajikan mengkaitkan konsep dalam 
kehidupan sehari-hari 

C 
Jika terdapat 5-7 materi yang disajikan 
kurang mengkaitkan konsep dalam 
kehidupan sehari-hari 

K 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak mengkaitkan konsep dalam 
kehidupan sehari-hari 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan kualitas 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika penyajian LKS sangat meningkatkan 
kemauan dan minat peserta didik dalam 
pembelajaran 

B 
Jika penyajian LKS dapat meningkatkan 
kemauan dan minat peserta didik dalam 
pembelajaran 

C 
Jika penyajian LKS cukup meningkatkan 
kemauan dan minat peserta didik dalam 
pembelajaran 

K Jika penyajian LKS ku  rang meningkatkan 
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kemauan dan minat peserta didik dalam 
pembelajaran 

SK 
Jika penyajian LKS tidak dapat 
meningkatkan kemauan dan minat peserta 
didik dalam pembelajaran 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anatomi LKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB 

Jika LKS terdapat  seluruh kompenen 
yaitu, judul, petunjuk belajar, kompetensi 
yang akan dicapai, informasi pendukung, 
tugas-tugas, langkah-langkah kerja, dan 
evaluasi 

B 

Jika di dalam LKS hanya terdapat, judul, 
petunjuk belajar, kompetensi yang akan 
dicapai, tugas-tugas, langkah-langkah 
kerja, dan evaluasi 

C 

Jika di dalam LKS hanya terdapat, judul, 
petunjuk belajar, kompetensi yang akan 
dicapai, langkah-langkah kerja, dan 
evaluasi 

K 
Jika di dalam LKS hanya terdapat, judul, 
kompetensi yang akan dicapai, langkah-
langkah kerja, dan evaluasi 

SK 
Jika di dalam LKS hanya terdapat, judul, 
kompetensi yang akan dicapai, dan 
evaluasi 

16. Memperhatikan kode etik dan hak 
cipta 

SB 
Jika keseluruhan penyajian dalam LKS 
memperhatikan kode etik dan hak cipta 

B 
Jika sebagian besar penyajian dalam LKS 
memperhatikan kode etik dan hak cipta 

C 
Jika sebagian penyajian dalam LKS 
memperhatikan kode etik dan hak cipta 

K 
Jika sebagian besar penyajian dalam LKS 
memperhatikan kode etik dan hak cipta 

SK 
Jika keseluruhan penyajian dalam LKS 
tidak memperhatikan kode etik dan hak 
cipta 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memperhatikan kesejahteraan 
gender dan kepedulian terhadap 
lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 

SB 

Jika keseluruhan penyajian dalam LKS 
sangat memperhatikan kesejahteraan 
gender dan kepedulian terhadap 
lingkungan 

B 
Jika sebagian besar penyajian dalam LKS 
memperhatikan kesejahteraan gender dan 
kepedulian terhadap lingkungan 

C 
Jika sebagian penyajian dalam LKS cukup 
memperhatikan kesejahteraan gender dan 
kepedulian terhadap lingkungan 
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K 

Jika sebagian besar penyajian dalam LKS 
kurang memperhatikan kesejahteraan 
gender dan kepedulian terhadap 
lingkungan 

SK 
Jika keseluruhan penyajian dalam LKS 
tidak memperhatikan kesejahteraan gender 
dan kepedulian terhadap lingkungan 

 D. Meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik 
18. Meningkatkan kompetensi peserta 

didik dalam pembelajaran tematik 
materi Jenis-jenis Pekerjaan 

SB 

Jika semua materi yang disajikan dapat 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 
tentang materi Jenis-jenis Pekerjaan dalam 
pembelajaran tematik 

B 

Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik tentang materi Jenis-jenis Pekerjaan 
dalam pembelajaran tematik 

C 

Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 
tentang materi Jenis-jenis Pekerjaan dalam 
pembelajaran tematik 

K 

Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak dapat marangsang rasa ingin tahu 
peserta didik tentang materi Jenis-jenis 
Pekerjaan dalam pembelajaran tematik 

SK 

Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik tentang materi Jenis-jenis Pekerjaan 
dalam pembelajaran tematik 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengembangkan kreativitas 
peserta didik 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan dapat 
mengembangkan kreativitas peserta didik 

B 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat mengembangkan kreativitas peserta 
didik 

C 
Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
dapat mengembangkan kreativitas peserta 
didik 

K 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak dapat mengembangkan kreativitas 
peserta didik 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat mengembangkan kreativitas peserta 
didik 

20. 
 
 

Mengembangkan keterampilan 
proses 
 

SB 
Jika semua materi yang disajikan dapat 
mengembangkan keterampilan proses 
belajar peserta didik 
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B 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat mengembangkan keterampilan 
proses belajar peserta didik 

C 
Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
mengembangkan keterampilan proses 
belajar peserta didik 

K 
Jika sebagian materi yang disajikan dapat 
mengembangkan keterampilan proses 
belajar peserta didik 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat mengembangkan keterampilan 
proses belajar peserta didik 

 E. Evaluasi belajar 
21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terdapat soal yang yang mampu 
mengukur kemampuan kognitif 
peserta didik 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua soal yang disajikan dapat 
mengkukur kemampuan kognitif peserta 
didik 

B 
Jika terdapat lebih dari 5 soal yang 
disajikan dapat mengkukur kemampuan 
kognitif peserta didik 

C 
Jika terdapat 2-5 soal yang disajikan cukup 
dapat mengkukur kemampuan kognitif 
peserta didik 

K 
Jika terdapat lebih dari 5 soal yang 
disajikan tidak dapat mengkukur 
kemampuan kognitif peserta didik 

SK 
Jika semua soal yang disajikan tidak dapat 
mengkukur kemampuan kognitif peserta 
didik 

22. Terdapat soal yang mengukur 
ketercapaian indikator 

SB 
Jika semua soal yang disajikan dapat 
mengukur ketercapaian indikator 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 soal yang 
disajikan dapat mengukur ketercapaian 
indikator 

C 
Jika terdapat 5-7 yang disajikan cukup 
dapat mengukur ketercapaian indikator 

K 
Jika terdapat lebih dari 7 soal yang 
disajikan tidak dapat mengukur 
ketercapaian indicator 

SK 
Jika semua soal yang disajikan tidak dapat 
mengukur ketercapaian indikator 

23. 
 
 
 
 

Terdapat petunjuk pengerjaan 
soal latihan 
 
 
 

SB 
Jika semua soal yang disajikan terdapat 
petunjuk pengerjaan soal latihan 

B 
Jika terdapat lebih dari 7 soal yang 
disajikan terdapat petunjuk pengerjaan soal 
latihan 
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C 

Jika terdapat 5-7 soal yang disajikan 
terdapat petunjuk pengerjaan soal latihan 

K 
Jika terdapat lebih dari 7 soal yang 
disajikan tidak petunjuk pengerjaan soal 
latihan 

SK 
Jika semua soal yang disajikan tidak 
terdapat petunjuk pengerjaan soal latihan 

 F. Kejelasan kalimat 
24. 

 
 
 
 
 

Kalimat mudah dipahami 
 
 
 
 
 

SB 
Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS mudah dipahami oleh 
peserta didik 

B 
Jika terdapat lebih dari 10  kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS mudah 
dipahami oleh peserta didik 

C 
Jika terdapat 7-10 kalimat yang digunakan 
dalam penyajian LKS cukup mudah 
dipahami oleh peserta didik 

K 
Jika terdapat lebih dari 10 kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS sulit 
dipahami oleh peserta didik 

SK 
Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS sulit dipahami oleh peserta 
didik 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kalimat yang digunakan tidak 
menimbulkan makna ganda dan 
tidak menggunakan kata kiasan 
 
 
 
 
 
 
 

SB Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS tidak menimbulkan makna 
ganda dan tidak menggunakan kata kiasan 

B Jika terdapat lebih dari 5  kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS tidak 
menimbulkan makna ganda dan tidak 
menggunakan kata kiasan 

C Jika terdapat 3-5 kalimat yang digunakan 
dalam penyajian LKS sedikit menimbulkan 
makna ganda dan sedikit menggunakan 
kata kiasan 

K Jika terdapat lebih dari 5 kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS 
menimbulkan makna ganda dan 
menggunakan kata kiasan 

SK Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS menimbulkan makna ganda 
dan menggunakan kata kiasan 

 G. Kebahasaan 
26. 

 
Bahasa yang digunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 

SB Jika semua bahasa yang digunakan dalam 
penyajian LKS adalah Bahasa Indonesia 
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yang baik dan baku 
B Jika sebagian besar bahasa yang digunakan 

dalam penyajian LKS adalah Bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 

C Jika sebagian bahasa yang digunakan 
dalam penyajian LKS adalah Bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 

K Jika sebagian besar bahasa yang digunakan 
dalam penyajian LKS adalah bukan Bahasa 
Indonesia yang baik dan tidak baku 

SK Jika semua bahasa yang digunakan dalam 
penyajian LKS adalah bukan Bahasa 
Indonesia yang baik dan tidak baku 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa yang digunakan sesuai 
dengan EYD yang baik dan benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB Jika semua bahasa yang dsajikan dalam 
penulisan dalam LKS sesuai dengan EYD 
yang baik dan benar 

B Jika terdapat lebih dari 7 bahasa yang 
dsajikan dalam penulisan dalam LKS 
sesuai dengan EYD yang baik dan benar 

C Jika sterdapat 5-7 bahasa yang dsajikan 
dalam penulisan dalam LKS cukup sesuai 
dengan EYD yang baik dan benar 

K Jika tedapat lebih dari 5 bahasa yang 
dsajikan dalam penulisan dalam LKS tidak 
sesuai dengan EYD yang baik dan benar 

SK Jika semua bahasa yang dsajikan dalam 
penulisan dalam LKS tidak sesuai dengan 
EYD yang baik dan benar 
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SKALA PENILAIAN UNTUK PEER REVIEWER DAN PENDIDIK 
“Lembar Kerja Peserta didik Tematik Materi Jenis-jenis Pekerjaan untuk Kelas IV 

MI/SD” 
 

Petujuk pengisian : 

1. Berikan tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap LKS ini. 

2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 

SB (Sangat Baik)          = 5 

B (Baik)                        = 4 

C (Cukup)                     = 3 

K (Kurang)                   = 2 

SK (Sangat Kurang)     = 1 

 

No. Kriteria Penilaian 
Nilai 

SB B C K SK 
 A. Materi/isi  
1. Materi lengkap dan sesuai dengan KI dan KD 

Kurikulum 2013 
     

2. Sistematika penyajian materi      
3. Meningkatkan kompetensi peserta didik 

dalam pembelajaran tematik materi jenis-jenis 
pekerjaan 

     

4. Mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik      
5. Mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan berpikir peserta didik 
     

6. Materi dimulai dari yang sederhana ke yang 
sulit 

     

7. Pengembangan materi sesuai kebutuhan 
pengetahuan peserta didik 

     

 B. Penyajian 
8. Penyajian mempertimbangkan 

kebermanfaatan 
     

9. Tampilan fisik LKS menarik      
10. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik      

 C. Kebahasaan, Gambar, dan Kejelasan kalimat 
11. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan baku 
     

12. Bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD      
13. Gambar yang disajikan sesuai dengan materi      

Lampiran 3 
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14. Gambar yang disajikan melengkapi 
penjelasan materi 

     

15. Kalimat mudah dipahami oleh peserta didik      
16. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda 
     

 

 

        Yogyakarta,                                2015 
        Peer reviewer/ Reviewer 
 
 
 
 
 
 
        NIM/NIP. 
  



 

97 
 

RUBRIK PENILAIAN KUALITAS PENGEMBANGAN 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK TEMATIK MATERI JENIS-JENIS PEKERJAAN 

UNTUK KELAS IV MI/SD 

NO. KRITERIA NILAI  PENJABARAN 
A. Materi  

1. Materi lengkap dan sesuai dengan 
KI dan KD Kurikulum 2013 

SB Jika materi yang disajikan sangat lengkap 
dan sesuai dengan KI dan KD pada 
Kurikulum 2013 

B Jika materi yang disajikan lengkap dan 
sesuai dengan KI dan KD pada Kurikulum 
2013 

C Jika materi yang disajikan cukup lengkap 
dan kurang sesuai dengan KI dan KD pada 
Kurikulum 2013 

K Jika materi yang disajikan kurang lengkap 
dan tidak sesuai dengan KI dan KD pada 
Kurikulum 2013 

SK Jika materi yang disajikan tidak lengkap 
dan tidak sesuai dengan KI dan KD pada 
Kurikulum 2013 

2. Sistematika penyajian materi 
SB 

Jika semua materi yang disajikan runtut 
sesuai dengan urutan KD 

B 
Jika sebagian besar materi yang disajikan 
runtut sesuai dengan urutan KD 

C 
Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
runtut sesuai dengan urutan KD 

K 
Jika sebagian materi yang disajikan tidak 
runtut sesuai dengan urutan KD 

SK 
Jika semua materi yang disajikan tidak 
runtut sesuai dengan urutan KD 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan kompetensi peserta 
didik dalam pembelajaran tematik 
materi jenis-jenis pekerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB Jika semua materi yang disajikan dapat 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 
tentang materi jenis-jenis pekerjaan dalam 
pembelajaran tematik 

B Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik tentang materi jenis-jenis pekerjaan 
dalam pembelajaran tematik 

C Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 
tentang materi jenis-jenis pekerjaan dalam 
pembelajaran tematik 

K Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak dapat marangsang rasa ingin tahu 
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  peserta didik tentang materi jenis-jenis 
pekerjaan dalam pembelajaran tematik 

SK Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik tentang materi jenis-jenis pekerjaan 
dalam pembelajaran tematik 

4. Mengembangkan rasa ingin tahu 
peserta didik 

SB Jika semua materi yang disajikan dapat 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 

B Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik 

C Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
marangsang rasa ingin tahu peserta didik 

K Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak dapat marangsang rasa ingin tahu 
peserta didik 

SK Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat marangsang rasa ingin tahu peserta 
didik 

5. 
 

Mengembangkan keterampilan 
dan kemampuan berpikir peserta 
didik 

SB Jika semua materi yang disajikan dapat 
mengembangkan keterampilan dan 
kemampuan berpikir peserta didik 

B Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dapat mengembangkan keterampilan dan 
kemampuan berpikir peserta didik 

C Jika sebagian materi yang disajikan cukup 
dapat mengembangkan keterampilan dan 
kemampuan berpikir peserta didik 

K Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak dapat mengembangkan keterampilan 
dan kemampuan berpikir peserta didik 

SK Jika semua materi yang disajikan tidak 
dapat mengembangkan keterampilan dan 
kemampuan berpikir peserta didik 

6. Materi yang dimulai dari yang 
sederhana ke yang sulit 

SB Jika semua materi yang disajikan dari yang 
sederhana ke yang sulit 

B Jika sebagian besar materi yang disajikan 
dari yang sederhana ke yang sulit 

C Jika sebagian materi yang disajikan dari 
yang sederhana ke yang sulit 

K Jika sebagian materi yang disajikan dari 
yang sederhana ke yang sulit 

SK Jika semua materi yang disajikan tidak dari 
yang sederhana ke yang sulit 

7. Pengembangan materi sesuai SB Jika semua materi yang dikembangkan 
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kebutuhan pengetahuan peserta 
didik  
 
 
 
 
 

sesuai dengan kebutuhan pengetahuan 
peserta didik kelas IV MI/SD 

B Jika sebagian besar materi yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
pengetahuan peserta didik kelas IV MI/SD 

C Jika sebagian materi yang dikembangkan 
cukup sesuai dengan kebutuhan 
pengetahuan peserta didik kelas IV MI/SD 

K Jika sebagian besar materi yang 
dikembangkan tidak sesuai dengan 
kebutuhan pengetahuan peserta didik kelas 
IV MI/SD 

SK Jika semua materi yang dikembangkan 
tidak sesuai dengan kebutuhan 
pengetahuan peserta didik kelas IV MI/SD 

 B. Penyajian 
8. Penyajian mempertimbangkan 

kebermanfaatan 
SB Jika semua materi yang disajikan 

mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

B Jika sebagian besar materi yang disajikan 
mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

C Jika sebagian materi yang disajikan kurang 
mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

K Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak mengkaitkan konsep dalam 
kehidupan sehari-hari 

SK Jika semua materi yang disajikan tidak 
mengkaitkan konsep dalam kehidupan 
sehari-hari 

9. 
 
 
 
 

Tampilan fisik menarik 
 
 
 
 

SB Jika semua tampilan LKS secara 
keseluruhan menarik 

B Jika sebgaian besar tampilan LKS secara 
keseluruhan menarik 

C Jika sebagian tampilan LKS secara 
keseluruhan kurang menarik 

K Jika sebagian besar tampilan LKS secara 
keseluruhan tidak menarik 

SK Jika semua tampilan LKS secara 
keseluruhan tidak menarik 

10. 
 
 
 

Meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik 
 
 

SB Jika keseluruhan tampilan LKS dapat 
meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik kelas IV MI/SD 

B Jika sebagian besar tampilan LKS dapat 
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meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik kelas IV MI/SD 

C Jika sebagian tampilan LKS kurang dapat 
meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik kelas IV MI/SD 

K Jika sebagian besar tampilan LKS tidak 
dapat meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik kelas IV MI/SD 

SK Jika keseluruhan tampilan LKS tidak dapat 
meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik kelas IV MI/SD 

 C. Kebahasaan, Gambar, dan Kejelasan kalimat 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa yang digunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 
 
 
 
 
 
 
 

SB Jika semua bahasa yang digunakan dalam 
penyajian LKS adalah Bahasa Indonesia 
yang baik dan baku 

B Jika sebagian besar bahasa yang digunakan 
dalam penyajian LKS adalah Bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 

C Jika sebagian bahasa yang digunakan 
dalam penyajian LKS adalah Bahasa 
Indonesia yang baik dan baku 

K Jika sebagian besar bahasa yang digunakan 
dalam penyajian LKS adalah bukan Bahasa 
Indonesia yang baik dan tidak baku 

SK Jika semua bahasa yang digunakan dalam 
penyajian LKS adalah bukan Bahasa 
Indonesia yang baik dan tidak baku 

12. Bahasa yang digunakan sesuai 
dengan EYD yang baik dan benar 

SB Jika semua bahasa yang dsajikan dalam 
penulisan dalam LKS sesuai dengan EYD 
yang baik dan benar 

B Jika terdapat lebih dari 7 bahasa yang 
dsajikan dalam penulisan dalam LKS 
sesuai dengan EYD yang baik dan benar 

C Jika sterdapat 5-7 bahasa yang dsajikan 
dalam penulisan dalam LKS cukup sesuai 
dengan EYD yang baik dan benar 

K Jika tedapat lebih dari 5 bahasa yang 
dsajikan dalam penulisan dalam LKS tidak 
sesuai dengan EYD yang baik dan benar 

SK Jika semua bahasa yang dsajikan dalam 
penulisan dalam LKS tidak sesuai dengan 
EYD yang baik dan benar 

13. 
 
 

Gambar yang disajikan sesuai 
dengan materi 
 

SB Jika semua gambar yang disajikan dalam 
LKS sesuai dengan materi 

B Jika terdapat lebih dari 7 gambar yang 
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disajikan dalam LKS sesuai dengan materi 
C Jika terdapat 5-7 gambar yang disajikan 

dalam LKS kurang sesuai dengan materi 
K Jika terdapat lebih dari 7  gambar yang 

disajikan dalam LKS tidak sesuai dengan 
materi 

SK Jika semua gambar yang disajikan dalam 
LKS tidak sesuai dengan materi 

14. Gambar yang disajikan 
melengkapi penjelasan materi 

SB Jika semua gambar yang disajikan dalam 
LKS dapat melengkapi penjelasan materi 

B Jika sebagian besar gambar yang disajikan 
dalam LKS dapat melengkapi penjelasan 
materi 

C Jika sebagian gambar yang disajikan dalam 
LKS cukup dapat melengkapi penjelasan 
materi 

K Jika sebagian besar gambar yang disajikan 
dalam LKS tidak dapat melengkapi 
penjelasan materi 

SK Jika semua gambar yang disajikan dalam 
LKS tidak dapat melengkapi penjelasan 
materi 

15. Kalimat mudah dipahami SB Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS mudah dipahami oleh 
peserta didik kelas IV MI/SD 

B Jika sebagian besar kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS mudah 
dipahami oleh peserta didik kelas IV 
MI/SD 

C Jika sebagian kalimat yang digunakan 
dalam penyajian LKS cukup mudah 
dipahami oleh peserta didik kelas IV 
MI/SD 

K Jika sebagian besar kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS sulit 
dipahami oleh peserta didik kelas IV 
MI/SD 

SK Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS sulit dipahami oleh peserta 
didik kelas IV MI/SD 

16. 
 
 
 
 

Kalimat yang digunakan tidak 
menimbulkan makna ganda 
 
 
 

SB Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS tidak menimbulkan makna 
ganda  

B Jika sebagian besar kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS tidak 
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menimbulkan makna ganda  
C Jika sebagian kalimat yang digunakan 

dalam penyajian LKS sedikit menimbulkan 
makna ganda  

K Jika sebagian besar kalimat yang 
digunakan dalam penyajian LKS 
menimbulkan makna ganda 

SK Jika semua kalimat yang digunakan dalam 
penyajian LKS menimbulkan makna ganda 
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ANGKET TANGGAPAN PESERTA DIDIK 

 

Nama Peserta didik  : 

Kelas/ No. Abs : 

Sekolah  : 

Petunjuk pengisian : 

1. Berikan tanda (√) pada kolom nilai penilaian anda terhadap LKS Tematik Materi Jenis-
jenis Pekerjaan untuk kelas IV MI/SD 

2. Ketentuan penilaian sebagai berikut : 
Ya : Jika setuju dengan pernyataan yang diberikan 
Tidak : Jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan 
 
 

No Aspek Kriteria 
Respon 

Ya Tidak 
A Kemudahan pemahaman  1. LKS ini membantu memudahkan 

saya belajar 
  

2. Saya mengalami kesulitan 
memahami materi Jenis-jenis 
Pekerjaan 

  

B 
 

Minat LKS 3. Saya tidak tertarik mempelajari 
materi Jenis-jenis Pekerjaan dengan 
menggunakan LKS ini 

  

4. Adanya LKS ini menambah minat 
saya untuk belajar 

  

C Kemandirian belajar 5. LKS ini membantu mendampingi 
saya untuk belajar secara mandiri 

  

6. LKS ini tidak memberikan 
kesempatan untuk belajar sesuai 
dengan kemampuan saya 

  

D Keaktifan dalam belajar 7. Saya dapat mencoba mengerjakan 
latihan soal yang ada didalam LKS 

  

8. Setelah mengerjakan latihan soal, 
saya tidak tertarik untuk 
mengerjakan latihan soal yang lain 

  

9. Saya termotivasi untuk belajar lebih 
banyak lagi menggunakan LKS ini 

  

E 
 

Penyajian LKS 
 

10. Bacaan teks dan tulisan dalam LKS 
terlihat jelas dan mudah untuk saya 

  

Lampiran 4 
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pahami 
11. Gambar yang disajikan jelas terlihat 

jelas dan menambah pemahaman 
saya terhadap materi 

  

12. Bahasa yang ada dalam materi sulit 
untuk saya pahami 

  

F Penggunaan LKS 13. LKS ini menyulitkan saya dalam 
belajar 

  

14. LKS ini hanya bisa digunakan di 
sekolah saja 
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HASIL PENILAIAN OLEH AHLI MEDIA 
Aspek Kriteria Penilaian Skor per aspek 

A 

1 4 

16 (Baik) 
2 4 
3 4 
4 4 

B 
5 4 

8 (Baik) 
6 4 

C 

7 4 

19 (Baik) 
8 4 
9 3 
10 4 
11 4 

Jumlah skor 43 (Baik) 
 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek     : 43 

1. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, dan C 
a. Jumlah indikator kriteria = 11 
b. Skor tertinggi ideal  = 11 x 5 = 55 
c. Skor terendah ideal  = 11 x 1 = 11 

d. Mi    = 
�

�
 (55 + 11) = 33 

e. Sbi    = 
�

�
 (55 - 11) = 7,33  

f. Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

	


�
 = 43  

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A, B, C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 46,19 Sangat Baik 
2. 37,40 < �� ≤ 46,19 Baik 
3. 28,60 < �� ≤ 37,40 Cukup 
4. 19,81 < �� ≤ 28,60 Kurang 
5. �� 	≤ 19,81 Sangat Kurang 

 

Keterangan: 
LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli media termasuk dalam 
kategori Baik (B) 

2. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
a. Aspek A (Kualitas cetakan) 

1) Jumlah indikator kriteria = 4 

Lampiran 5 
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2) Skor tertinggi ideal   = 4 x 5 = 20 
3) Skor terendah ideal   = 4 x 1 = 4 

4) Mi     = 
�

�
 (20 + 4) = 12 

5) SBi     = 
�

�
 (20 - 4) = 2,67 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

��

�
 = 16 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 16,81 Sangat Baik 
2. 13,60 < �� ≤ 16,81 Baik 
3. 10,40 < �� ≤ 6,80 Cukup 
4. 7,19 < �� ≤ 10,40 Kurang 
5. �� 	≤ 7,19 Sangat Kurang 
 

Keterangan: 

Aspek kualitas cetakan pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan 
menurut ahli media termasuk dalam kategori Baik (B) 
 

b. Aspek B (Desain cover) 
1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 5 = 10 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 1 = 2 

4) Mi     = 
�

�
 (10 + 2) = 6 

5) SBi     = 
�

�
 (10 - 2) = 1,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

�

�
 = 8 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek B 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 8,39 Sangat Baik 
2. 6,80 < �� ≤ 8,39 Baik 
3. 5,20 < �� ≤ 6,80 Cukup 
4. 3,61 < �� ≤ 5,20 Kurang 
5. �� 	≤ 3,61 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek desain cover pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut 
ahli media termasuk dalam kategori Baik (B) 

 
c. Aspek C (Kualitas tampilan) 

1) Jumlah indikator kriteria = 5 
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2) Skor tertinggi ideal   = 5 x 5 = 25 
3) Skor terendah ideal   = 5 x 1 = 5 

4) Mi     = 
�

�
 (25 + 5) = 15 

5) SBi     = 
�

�
 (25 - 5) = 3,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

�

�
 = 19 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 20,99 Sangat Baik 
2. 17 < �� ≤ 20,99 Baik 
3. 13 < �� ≤ 17 Cukup 
4. 9,01 < �� ≤ 13 Kurang 
5. �� 	≤ 9,01 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kualitas tampilan pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan 
menurut ahli media termasuk dalam kategori Baik (B) 
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HASIL PENILAIAN OLEH AHLI MATERI 

Aspek Kriteria Penilaian Skor per aspek 

A 
1 5 

10 (Sangat Baik) 
2 5 

B 

3 5 

31 (Sangat Baik) 

4 5 
5 5 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

C 

10 5 

37 (Sangat Baik) 

11 5 
12 5 
13 4 
14 4 
15 4 
16 5 
17 5 

D 
18 5 

15 (Sangat Baik) 19 5 
20 5 

E 
21 5 

14 (Sangat Baik) 22 5 
23 4 

F 
24 5 

10 (Sangat Baik) 
25 5 

G 
26 4 

8 (Baik ) 
27 4 

Jumlah skor 125 (Sangat  Baik) 
 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek     : 125  (Sangat Baik) 

1. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, C,D, E, F, dan G 
a. Jumlah indikator kriteria = 27 
b. Skor tertinggi ideal  = 27 x 5 = 135 
c. Skor terendah ideal  = 27 x 1= 27 

d. Mi     = 
�

�
 (135 + 27) = 81 

e. SBi    = 
�

�
 (135 - 27) = 18 

f. Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

���

�
 = 125 
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A, B, C, D, E, F, G 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 113,4 Sangat Baik 
2. 91,80 < �� ≤ 113,4 Baik 
3. 70,20 < �� ≤ 91,80 Cukup 
4. 48,60 < �� ≤ 70,20 Kurang 
5. �� 	≤ 48,60 Sangat Kurang 

  
Keterangan: 

LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli materi termasuk dalam 
kategori Sangat Baik (SB) 
 

2. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
a. Aspek A (Kurikulum) 

1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 5 = 10 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 1 = 2 

4) Mi     = 
�

�
 (10 + 2) = 6 

5) SBi     = 
�

�
 (10 - 2) = 1,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

��

�
 = 10 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 8,39 Sangat Baik 
2. 6,80 < �� ≤ 8,39 Baik 
3. 5,20 < �� ≤ 6,80 Cukup 
4. 3,61 < �� ≤ 5,20 Kurang 
5. �� 	≤ 3,61 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kurikulum pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli 
materi termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
 

b. Aspek B (Materi) 
1) Jumlah indikator kriteria = 7 
2) Skor tertinggi ideal   = 7 x 5 = 35 
3) Skor terendah ideal   = 7 x 1 = 7 

4) Mi     = 
�

�
 (35 + 7) = 21 

5) SBi     = 
�

�
 (35 - 7) = 4,67 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 


�

�
 = 31 
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek B 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 29,41 Sangat Baik 
2. 23,80 < �� ≤ 29,41 Baik 
3. 18,20 < �� ≤ 23,80 Cukup 
4. 12,60 < �� ≤ 18,20 Kurang 
5. ��	≤ 12,60 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kurikulum pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli 
materi termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
 

c. Aspek C (Penyajian) 
1) Jumlah indikator kriteria = 8 
2) Skor tertinggi ideal   = 8 x 5 = 40 
3) Skor terendah ideal   = 8 x 1 = 8 

4) Mi     = 
�

�
 (40 + 8) = 24 

5) SBi     = 
�

�
 (40 - 8) = 5,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 


�

�
 = 37 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 33,60 Sangat Baik 
2. 27,20 < �� ≤ 33,60 Baik 
3. 20,80 < �� ≤ 27,20 Cukup 
4. 14,41 < �� ≤ 20,80 Kurang 
5. ��	≤ 14,41 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek penyajian pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli 
materi termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
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d. Aspek D (Meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik) 
1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 5 = 15 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 1 = 3 

4) Mi     = 
�

�
 (15 + 3) = 9 

5) SBi     = 
�

�
 (15 - 3) = 2 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

��

�
 = 15 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek D 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 12,60 Sangat Baik 
2. 10,20 < �� ≤ 12,60 Baik 
3. 7,80 < �� ≤ 10,20 Cukup 
4. 5,40 < �� ≤ 7,80 Kurang 
5. �� 	≤ 5,40 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik pada LKS tematik 
materi jenis-jenis pekerjaan menurut ahli materi termasuk dalam kategori 
Sangat Baik (SB) 
 

e. Aspek E (Evaluasi belajar) 
1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 5 = 15 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 1 = 3 

4) Mi     = 
�

�
 (15 + 3) = 9 

5) SBi     = 
�

�
 (15 - 3) = 2 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

�	

�
 = 14 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek E 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 12,60 Sangat Baik 
2. 10,20 < �� ≤ 12,60 Baik 
3. 7,80 < �� ≤ 10,20 Cukup 
4. 5,40 < �� ≤ 7,80 Kurang 
5. �� 	≤ 5,40 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek evaluasi belajar peserta didik pada LKS tematik materi jenis-jenis 
pekerjaan menurut ahli materi termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
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f. Aspek F (Kejelasan kalimat) 
1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 5 = 10 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 1 = 2 

4) Mi     = 
�

�
 (10 + 2) = 6 

5) SBi     = 
�

�
 (10 - 2) = 1,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

��

�
 = 10 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek F 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 8,39 Sangat Baik 
2. 6,80 < �� ≤ 8,39 Baik 
3. 5,20 < �� ≤ 6,80 Cukup 
4. 3,61 < �� ≤ 5,20 Kurang 
5. �� 	≤ 3,61 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kejelasan kalimat pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan 
menurut ahli materi termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
 

g. Aspek G (Kebahasaan) 
1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 5 = 10 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 1 = 2 

4) Mi     = 
�

�
 (10 + 2) = 6 

5) SBi     = 
�

�
 (10 - 2) = 1,33 

6) Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

�

�
 = 8 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek G 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 8,39 Sangat Baik 
2. 6,80 < �� ≤ 8,39 Baik 
3. 5,20 < �� ≤ 6,80 Cukup 
4. 3,61 < �� ≤ 5,20 Kurang 
5. �� 	≤ 3,61 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kebahasaan pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut 
ahli materi termasuk dalam kategori Baik (B) 

HASIL PENILAIAN OLEH PEER REVIEWER 
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Aspek Kriteria 
Penilaian 

Skor Skor per 
aspek 

Rata-
rata 1 2 

A 

1 5 5 10 

67 
33,5 

(Sangat 
baik) 

2 5 5 10 
3 5 4 9 
4 4 5 9 
5 4 5 9 
6 5 5 10 
7 5 5 10 

B 
8 5 5 10 

29 
14,5 

(Sangat 
baik) 

9 5 5 10 
10 4 5 9 

C 

11 4 5 9 

54 
27 

(Sangat 
baik) 

12 4 5 9 
13 5 4 9 
14 5 4 9 
15 4 5 9 
16 4 5 9 

Jumlah skor 73 77 150 150 
75 

(Sangat 
baik) 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek     : 150 
Skor rata-rata seluruh aspek     : 75 

1. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, dan C 
a. Jumlah indikator kriteria = 16 
b. Skor tertinggi ideal  = 16 x 5 = 80 
c. Skor terendah ideal  = 16 x 1 = 16 

d. Mi    = 
�

�
 (60 + 16) = 48 

e. Sbi    = 
�

�
 (60 - 16) = 10,33  

f. Skor rata-rata (��)  = 
��

�
 = 

���

�
 = 75   
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A, B, C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 66,60 Sangat Baik 
2. 54,20 < �� ≤ 66,60 Baik 
3. 41,80 < �� ≤ 54,20 Cukup 
4. 29,41 < �� ≤ 41,80 Kurang 
5. �� 	≤ 29,41 Sangat Kurang 

  
Keterangan: 

LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut peer reviewer termasuk dalam 
kategori Sangat Baik (SB) 

2. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
a. Aspek A (Materi/ Isi) 

1) Jumlah indikator kriteria = 7 
2) Skor tertinggi ideal   = 7 x 5 = 35 
3) Skor terendah ideal   = 7 x 1 = 7 

4) Mi     = 
�

�
 (35 + 7) = 21 

5) SBi     = 
�

�
 (35 - 7) = 4,67 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

��

�
 = 33,5 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 29,41 Sangat Baik 
2. 23,80 < �� ≤ 29,41 Baik 
3. 18,20 < �� ≤ 23,80 Cukup 
4. 12,60 < �� ≤ 18,20 Kurang 
5. ��	≤ 12,60 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek materi/ isi pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut peer 
reviewer termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
 

b. Aspek B (Penyajian) 
1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 5 = 15 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 1 = 3 

4) Mi     = 
�

�
 (15 + 3) = 9 

5) SBi     = 
�

�
 (15 - 3) = 2 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

�
 = 14,5 
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek B 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 12,60 Sangat Baik 
2. 10,20 < �� ≤ 12,60 Baik 
3. 7,80 < �� ≤ 10,20 Cukup 
4. 5,40 < �� ≤ 7,80 Kurang 
5. �� 	≤ 5,40 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek penyajian pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut peer 
reviewer termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 

 
c. Aspek C (Kebahasaan, Gambar, dan Kejelasan kalimat) 

1) Jumlah indikator kriteria = 6 
2) Skor tertinggi ideal   = 6 x 5 = 30 
3) Skor terendah ideal   = 6 x 1 = 6 

4) Mi     = 
�

�
 (30 + 6) = 18 

5) SBi     = 
�

�
 (30 - 6) = 4 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�	

�
 = 27 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 25,20 Sangat Baik 
2. 20,40 < �� ≤ 25,20 Baik 
3. 15,60 < �� ≤ 20,40 Cukup 
4. 10,80 < �� ≤ 15,60 Kurang 
5. ��	≤ 10,80 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kebahasaan, gambar, dan kejelasan kalimat pada LKS tematik materi 
jenis-jenis pekerjaan menurut peer reviewer termasuk dalam kategori Sangat 
Baik (SB) 
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HASIL PENILAIAN OLEH REVIEWER (PENDIDIK MI/SD) 

Aspek Kriteria 
Penilaian 

Skor Skor per 
aspek 

Rata-
rata 1 2 

A 

1 5 4 9 

57 
28,5 

(Baik) 

2 5 3 8 
3 5 3 8 
4 5 4 9 
5 5 3 8 
6 4 3 7 
7 4 4 8 

B 
8 5 4 9 

29 
14,5 

(Sangat 
baik) 

9 5 5 10 
10 5 5 10 

C 

11 5 4 9 

53 
26,5 

(Sangat 
baik) 

12 5 4 9 
13 5 4 9 
14 5 3 8 
15 5 4 9 
16 5 4 9 

Jumlah skor 78 61 139 139 
69,5 

(Sangat 
baik) 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek     : 139 
Skor rata-rata seluruh aspek     : 69,50 

1. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, dan C 
a. Jumlah indikator kriteria = 16 
b. Skor tertinggi ideal  = 16 x 5 = 80 
c. Skor terendah ideal  = 16 x 1 = 16 

d. Mi    = 
�

�
 (60 + 16) = 48 

e. Sbi    = 
�

�
 (60 - 16) = 10,33  

f. Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�


�
 = 69,50 
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A, B, C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. �� 	≥ 66,60 Sangat Baik 
2. 54,20 < �� ≤ 66,60 Baik 
3. 41,80 < �� ≤ 54,20 Cukup 
4. 29,41 < �� ≤ 41,80 Kurang 
5. �� 	≤ 29,41 Sangat Kurang 

  
Keterangan: 

LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut reviewer termasuk dalam 
kategori Sangat Baik (SB) 

2. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 
a. Aspek A (Materi/ Isi) 

1) Jumlah indikator kriteria = 7 
2) Skor tertinggi ideal   = 7 x 5 = 35 
3) Skor terendah ideal   = 7 x 1 = 7 

4) Mi     = 
�

�
 (35 + 7) = 21 

5) SBi     = 
�

�
 (35 - 7) = 4,67 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

��

�
 = 28,50 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek A 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 29,41 Sangat Baik 
2. 23,80 < �� ≤ 29,41 Baik 
3. 18,20 < �� ≤ 23,80 Cukup 
4. 12,60 < �� ≤ 18,20 Kurang 
5. ��	≤ 12,60 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek materi isi pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut 
reviewer termasuk dalam kategori Baik (SB) 
 

b. Aspek B (Penyajian) 
1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 5 = 15 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 1 = 3 

4) Mi     = 
�

�
 (15 + 3) = 9 

5) SBi     = 
�

�
 (15 - 3) = 2 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

�
 = 14,50 
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Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek B 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 12,60 Sangat Baik 
2. 10,20 < �� ≤ 12,60 Baik 
3. 7,80 < �� ≤ 10,20 Cukup 
4. 5,40 < �� ≤ 7,80 Kurang 
5. �� 	≤ 5,40 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek penyajian pada LKS tematik materi jenis-jenis pekerjaan menurut 
reviewer termasuk dalam kategori  Sangat Baik (SB) 

 
c. Aspek C (Kebahasaan, Gambar, dan Kejelasan kalimat) 

1) Jumlah indikator kriteria = 6 
2) Skor tertinggi ideal   = 6 x 5 = 30 
3) Skor terendah ideal   = 6 x 1 = 6 

4) Mi     = 
�

�
 (30 + 6) = 18 

5) SBi     = 
�

�
 (30 - 6) = 4 

6) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�


�
 = 26,50 

Tabel kriteria penilaian ideal seluruh aspek C 
No. Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. ��	≥ 25,20 Sangat Baik 
2. 20,40 < �� ≤ 25,20 Baik 
3. 15,60 < �� ≤ 20,40 Cukup 
4. 10,80 < �� ≤ 15,60 Kurang 
5. ��	≤ 10,80 Sangat Kurang 
  

Keterangan: 
Aspek kebahasaan, gambar, dan kejelasan kalimat pada LKS tematik materi 
jenis-jenis pekerjaan reviewer termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB) 
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HASIL PENILAIAN RESPON PESERTA DIDIK KELAS IV MI/SD 

A
spek 

K
riteria 

Respon Peserta didik 
∑ Skor 

per-
aspek 

Skor 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1,8 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

B 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

19 1,9 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 
5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

15 1,5 
6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

D 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 2,9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 2,9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

F 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1,9 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Jumlah 92 9,2 
 

1. Perhitungan kualitas seluruh aspek A, B, C, D, E, dan F 
a. Jumlah indikator kriteria = 14 
b. Skor tertinggi ideal  = 14 x 1 = 14 
c. Skor terendah ideal  = 14 x 0 = 0 

d. Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

��
 = 9,2 

 
2. Perhitungan kualitas untuk setiap aspek 

a. Aspek A (Kemudahan pemahaman) 
1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 1 = 2 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

��

��
 = 1,8 

 
b. Aspek B (Minat LKS) 

1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 1 = 2 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

��
= 1,9 
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c. Aspek C (Kemadirian belajar) 
1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 1 = 2 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

��

��
 = 1,5 

 
d. Aspek D (Keaktifan dalam belajar) 

1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 1 = 3 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

��
 = 2,9 

 
e. Aspek E (Penyajian LKS) 

1) Jumlah indikator kriteria = 3 
2) Skor tertinggi ideal   = 3 x 1 = 3 
3) Skor terendah ideal   = 3 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�,

��
 = 2,9 

 
f. Aspek F (Penggunaan LKS) 

1) Jumlah indikator kriteria = 2 
2) Skor tertinggi ideal   = 2 x 1 = 2 
3) Skor terendah ideal   = 2 x 0 = 0 

4) Skor rata-rata (��)  = 
∑�

�
 = 

�

��
 = 1,9 
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