
 

 

INSTRUMEN PENILAIAN 
Pendidikan Profesi Guru (PPG) 

 
 
 

 

ANALISIS ISI DOKUMEN 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 
 

Petunjuk 
1.   Mohon Bapak/ Ibu memberikan penilaian Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang 

dikembangkan mahasiswa menggunaan Instrumen Analisis Isi Dokumen ini. Penilaian 

dilakukan dengan cara melingkari angka 4, 3, 2, atau 1 pada kolom Kriteria Penilaian 

LKPD untuk setiap pernyataan/indikator untuk masing-masing aspek kelayakan. (Kriteria 

Umum : 4 = sangat baik; 3= baik; 2= kurang; 1= sangat kurang). 

2.   Apabila ada informasi lain dapat ditambahkan di kolom Saran/ Masukan. 
 

Nama Mhs       : ….……………………………….……………….……………………………….…………….………….... 

Bidang Studi    : ….……………………………….……………….……………………………….…………….………….... 

Nama LPTK      : ….……………………………….……………….……………………………….…………….………….... 

 

A. Aspek Kelayakan Isi 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Kesesuaian      materi      dalam 
LKPD dengan KI/ KD 

4 Semua materi yang ada dalam LKPD sesuai 
dengan KI/ KD 

3 Ada satu materi dalam LKPD  yang tidak 
sesuai dengan KI/ KD 

2 Ada dua materi dalam LKPD yang tidak sesuai 
dengan KI/ Kd 

1 Ada lebih dari dua materi dalam LKPD yang 
tidak sesuai dengan KI/ KD 

2. Kesesuaian      materi      LKPD 
terhadap kemampuan siswa 

4 Materi dalam LKPD sesuai dengan 
kemampuan siswa 

3 Ada satu materi dalam LKPD yang tidak 
sesuai dengan kemampuan siswa 

2 Ada dua materi dalam LKPD yang tidak sesuai 
dengan kemampuan siswa 

1 Ada lebih dua materi dalam LKPD yang tidak 
sesuai dengan kemampuan siswa 

3. Kesesuaian      materi      dalam 
LKPD  dengan  perkembangan 

ilmu pengetahuan 

4 Semua materi dalam LKPD sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 

3 Ada satu materi dalam LKPD yang tidak 
sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan 

2 Ada dua materi dalam LKPD yang tidak sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan 



 

 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

  1 Ada lebih dari dua materi dalam LKPD yang 
tidak sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan 

4. Keterkinian      materi      dalam 
LKPD 

4 Materi dalam LKPD mencerminkan peristiwa 
terkini (up to date) 

3 Ada satu materi dalam LKPD yang tidak 
mencerminkan peristiwa terkini (up to date) 

2 Ada dua materi dalam LKPD yang tidak 
mencerminkan peristiwa terkini (up to date) 

1 Ada lebih dari dua materi dalam LKPD yang 
tidak  mencerminkan peristiwa terkini (up to 

date) 

Saran/Masukan: 

 

B. Aspek Kelayakan Bahasa 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Kesesuaian   kalimat   dengan 
kaidah bahasa Indonesia 

4 Semua kalimat yang digunakan dalam LKPD 
sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar (PUEBI=Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia) 

3 Ada satu kalimat yang digunakan dalam LKPD 
tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar (PUEBI=Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia) 

2 Dua kalimat yang digunakan dalam LKPD 
tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar (PUEBI=Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia) 

1 Ada lebih dari dua kalimat yang digunakan 
dalam LKPD tidak  sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

(PUEBI=Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia) 

2. Kesesuaian penggunaan tanda 
baca dalam LKPD 

4 Semua tanda baca yang digunakan dalam 
LKPD sesuai dengan peruntukannya 

3 Ada satu tanda baca yang digunakan dalam 
LKPD tidak sesuai dengan peruntukannya 

2 Ada dua tanda baca yang digunakan dalam 
LKPD tidak sesuai dengan peruntukannya 

1 Ada lebih dari dua tanda baca yang digunakan 



 

 

   dalam LKPD tidak sesuai dengan 
peruntukannya 

3. Kesederhanaan            struktur 
kalimat 

4 Semua struktur kalimat yang digunakan dalam 
LKPD sederhana sehingga mudah dipahami 

siswa 

3 Ada satu struktur kalimat yang digunakan 
dalam LKPD tidak sederhana sehingga susah 

dipahami siswa 

2 Ada dua struktur kalimat yang digunakan 
dalam LKPD tidak sederhana sehingga susah 

dipahami siswa 

1 Ada lebih dari dua struktur kalimat yang 
digunakan dalam LKPD tidak sederhana 

sehingga susah dipahami siswa 

4. Kemampuan    LKPD    dalam 
mendorong      siswa      untuk 

berpikir kritis 

4 Semua kegiatan dalam LKPD mampu 
mendorong siswa untuk berpikir kritis 

3 Ada satu kegiatan dalam LKPD yang tidak 
mendorong siswa untuk berpikir kritis 

2 Ada dua kegiatan dalam LKPD yang tidak 
mendorong siswa untuk berpikir kritis 

1 Ada lebih dari dua kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis 

5. Kemultitafsiran kalimat dalam 
LKPD 

4 Semua kalimat yang digunakan dalam LKPD 
tidak menimbulkan multi tafsir 

3 Ada satu kalimat dalam LKPD yang digunakan 
menimbulkan multi tafsir 

2 Ada dua kalimat dalam LKPD yang digunakan 
menimbulkan multi tafsir 

1 Ada lebih dari dua kalimat dalam LKPD yang 
digunakan menimbulkan multi tafsir 

Saran/Masukan: 

 

C. Aspek Kelayakan Kegiatan/ Pengamatan Siswa 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Pemberian           pengalaman 
langsung dalam LKPD 

4 Semua kegiatan yang diberikan dalam LKPD 
memberikan pengalaman langsung bagi siswa 

3 Ada satu kegiatan yang diberikan dalam LKPD 
tidak memberikan pengalaman langsung bagi 

siswa 

2 Ada dua kegiatan yang diberikan dalam LKPD 
tidak memberikan pengalaman langsung bagi 

siswa 



 

 

  1 Kegiatan yang diberikan dalam LKPD tidak 
memberikan pengalaman langsung bagi siswa 

2. Pengidentifikasian  hasil 
temuan dalam LKPD 

4 Kegiatan yang disajikan dalam LKPD 
mengharuskan siswa mengidentifikasi hasil 

temuan 

3 Kegiatan yang disajikan dalam LKPD 
mendorong siswa mengidentifikasi hasil 

temuan 

2 Kegiatan yang disajikan dalam LKPD 
mendorong siswa mengidentifikasi hasil 

temuan, namun masih membingungkan 

1 Kegiatan yang disajikan dalam LKPD tidak 
mengharuskan dan mendorong siswa 

mengidentifikasi hasil temuan 

3. Perencanaan dan pelaksanaan 
kerja ilmiah dalam LKPD 

4 Kegiatan yang ada dalam LKPD mengharuskan 
siswa untuk merencanakan dan melaksanakan 

kerja ilmiah 

3 Kegiatan yang ada dalam LKPD mendorong 
siswa untuk merencanakan dan melaksanakan 

kerja ilmiah 

2 Kegiatan yang ada dalam LKPD belum 
mendorong siswa untuk merencanakan dan 

melaksanakan kerja ilmiah 

1 Kegiatan yang ada dalam LKPD tidak 
mendorong siswa untuk merencanakan dan 

melaksanakan kerja ilmiah 

Saran/Masukan: 

 

D. Aspek Kelayakan Tampilan 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Daya tarik sampul atau cover 
LKPD 

4 Sampul atau cover memiliki daya tarik awal 
sehingga siswa tertarik untuk membaca isi 

LKPD (warna sesuai dengan gambar, huruf 

menarik, dan mudah dibaca) 

3 Sampul atau cover LKPD memiliki daya tarik 
awal karena warnanya sesuai dengan gambar 

2 Sampul atau cover LKPD kurang memiliki 
daya tarik 

1 Sampul atau cover LKPD tidak memiliki daya 
tarik 

2. Kesesuaian      huruf      yang 
digunakan dalam LKPD 

4 Jenis, ukuran huruf, spasi, dan jumlah baris per 
halaman LKPD sesuai sehingga mudah dibaca 



 

 

  3 Jenis, ukuran font, dan spasi LKPD sesuai, 
namun jumlah baris per halaman terlalu rapat 

2 Jenis dan ukuran huruf LKPD sesuai tetapi 
spasi dan jumlah baris per halaman terlalu rapat 

1 Jenis, ukuran font, spasi, dan jumlah baris per 
halaman LKPD tidak sesuai sehingga sulit 

dibaca 

3. Keseimbangan komposisi tata 
letak  (judul,  pengarang,  dan 

logo) LKPD 

4 Komposisi tata letak (judul, pengarang, dan 
logo) sangat baik. 

3 Komposisi tata letak (judul, pengarang, dan 
logo) sudah baik. 

2 Komposisi tata letak (judul, pengarang, dan 
logo) kurang baik. 

1 Komposisi tata letak (judul, pengarang, dan 
logo) tidak baik. 

Saran/Masukan: 

 

E. Aspek Kelayakan Penyajian 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Kemudahan  langkah-langkah 
kegiatan dalam LKPD 

4 Langkah-langkah dalam LKPD sangat baik 
dalam memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran 

3 Langkah-langkah dalam LKPD sudah baik 
dalam memudahkan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran 

2 Langkah-langkah dalam LKPD belum 
memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran 

1 Langkah-langkah dalam LKPD tidak 
memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran 

2. Penyajian materi LKPD yang 
disertai objek langsung 

4 Materi LKPD yang disajikan dengan dengan 
objek langsung sudah sangat baik sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi 

3 Materi LKPD yang disajikan dengan objek 
langsung sudah baik sehingga memudahkan 

siswa dalam memahami materi 

2 Materi LKPD yang disajikan dengan objek 
langsung belum memudahkan siswa dalam 

memahami materi 

1 Materi LKPD yang disajikan dengan objek 
langsung tidak memudahkan siswa dalam 

memahami materi 



 

 

3. Penempatan siswa dalam 
LKPD sebagai subyek belajar 

4 Penyajian pembelajaran LKPD sangat baik 
dalam menempatkan siswa sebagai subyek 

belajar 

3 Penyajian pembelajaran LKPD sudah baik 
dalam menempatkan siswa sebagai subyek 

belajar 

2 Penyajian pembelajaran LKPD belum 
sepenuhnya menempatkan siswa sebagai 

subyek belajar 

1 Penyajian pembelajaran LKPD tidak 
menempatkan siswa sebagai subyek belajar 

Saran/Masukan: 

 

F. Aspek Kelayakan Pelaksanaan dan Pengukuran 
 

No Indikator Kriteria Penilaian LKPD 

1. Penekanan pada pendekatan 
pembelajaran inkuiri 

4 Semua kegiatan dalam LKPD menekankan 
pada pendekatan pembelajaran inkuiri 

3 Maksimal satu kegiatan dalam LKPD tidak 
menekankan pada pendekatan pembelajaran 

inkuiri 

2 Maksimal dua kegiatan dalam LKPD tidak 
menekankan pada pendekatan pembelajaran 

inkuiri 

1 Ada lebih dari dua kegiatan yang tidak 
menekankan pada pendekatan pembelajaran 

inkuiri 

2. Pengukuran kemampuan 
sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan 

4 Semua kegiatan dalam LKPD mengukur 
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik 

3 Maksimal ada satu kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mengukur kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik 

2 Maksimal ada dua kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mengukur kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik 

1 Ada lebih dari dua kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mengukur kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik 

3. Pengukuran ketercapaian 
indikator keberhasilan siswa 

4 Semua kegiatan dalam LKPD mengukur 
ketercapaian indikator keberhasilan siswa 

3 Maksimal ada satu kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mengukur ketercapaian indikator 

keberhasilan siswa 

2 Maksimal ada dua kegiatan dalam LKPD yang 



 

 

   tidak mengukur ketercapaian indikator 
keberhasilan siswa 

1 Ada lebih dari dua kegiatan dalam LKPD yang 
tidak mengukur ketercapaian indikator 

keberhasilan siswa 

Saran/Masukan: 
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Penilai 
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