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I. ABSTRAK 

 

Yoce Ferdiansyah, (2021): Desain dan Uji Coba Media Pembelajaran Kimia 

Berbasis Mading Tiga Dimensi 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kendala yang dialami siswa dalam proses 

pembelajaran yaitu media pembelajaran yang masih terbatas, selain itu sarana dan 

prasarana di sekolah juga belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan praktikalitas media pembelajaran kimia berbasis mading tiga 

dimensi pada materi minyak bumi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model Borg and Gall. Penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Subjek penelitian adalah ahli desain media 

pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi, ahli materi pembelajaran dan peserta 

didik di MAN 2 Kampar dan objek penelitian adalah media pembelajaran kimia 

berbasis mading tiga dimensi pada materi minyak bumi. Jenis data yang diambil dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari angket. Instrumen pengumpulan 

data berupa angket uji validitas dan angket uji praktikalitas. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Media pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi yang dihasilkan telah teruji 

valid dengan persentase 98% (sangat valid) dan teruji praktis dengan persentase 100% 

(sangat praktis). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa media pembelajaran kimia 

berbasis mading tiga dimensi pada materi minyak bumi sudah valid dan praktis 

sehingga dapat dilakukan uji coba terbatas. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran Kimia Berbasis Mading Tiga Dimensi, Minyak 

Bumi 
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II. ABSTRACT 

 

Yoce Ferdiansyah, (2021): Designing and Testing Three-Dimensional Wall 

Magazine Based Chemistry Learning Media 

The obstacles experienced by students in the learning process constituted a background 

of this research, and the obstacles were the limited learning media, the facilities and 

infrastructure in schools that were not optimal.  This research aimed at knowing the 

validity and practicality levels of three-dimensional wall magazine-based chemistry 

learning media on Crude Oil lesson.  It was Research and Development (R&D) with 

Borg and Gall model.  This research was administered at State Islamic Senior High 

School 2 Kampar.  The subjects of this research were the experts of three-dimensional 

wall magazine-based chemistry learning media design, the experts of learning material, 

and students at State Islamic Senior High School 2 Kampar.  The object was three-

dimensional wall magazine-based chemistry learning media on Crude Oil lesson.  The 

data were obtained directly form questionnaire.  The instruments of collecting data were 

validity and practicality test questionnaires.  The data obtained were analyzed by using 

qualitative and quantitative descriptive analysis techniques.  Three-dimensional wall 

magazine-based chemistry learning media developed was tested valid with the 

percentage 98% (very valid), and it was tested practical with the percentage 100% (very 

practical).  Based on these findings, it could be concluded that three-dimensional wall 

magazine-based chemistry learning media on Crude Oil lesson was valid and practical, 

so the limited test could be carried out. 

Keywords: Three-Dimensional Wall Magazine Based Chemistry Learning Media, 

Crude Oil 
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 ملخص

(: تصميم وتجربة وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة 0202يوجي فرديانشاه، )
 الحائط ثالثية األبعاد

هذا البحث خلفيته عقبات يواجهها التالميذ في عملية التعليم، وهي وسيلة التعليم 
التي ال تزال محدودة، وكذلك المرافق والبنية التحتية في المدرسة التي لم تكن مثالية. 
يهدف هذا البحث إلى معرفة مستوى الصالحية والعملية لوسيلة تعليم الكيمياء على 

ساس مجلة الحائط ثالثية األبعاد في مادة البترول. ونوعه بحث وتطوير باستخدام أ
 2نموذج بورغ وغال. تم إجراء هذا البحث في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

كمفر. أفراد هذا البحث خبراء في تصميم وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة 
واد التعليمية، والتالميذ في المدرسة الثانوية الحائط ثالثية األبعاد، وخبراء الم

كمفر، وموضوعه وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة  2اإلسالمية الحكومية 

الحائط ثالثية األبعاد في مادة البترول. نوع البيانات المأخوذة في هذا البحث هي 
يانات في شكل البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من االستبيان. أدوات جمع الب

استبيان اختبار الصالحية واستبيان اختبار العملية. وتم تحليل البيانات التي تم 
الحصول عليها باستخدام تقنية التحليل الوصفي الكيفي والتحليل الوصفي الكمي. 
وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة الحائط ثالثية األبعاد تم اختبارها صالحة بنسبة 

٪ )عملية جدا(. من هذه النتائج، استنتج أن 011ا( وعملية بنسبة ٪ )صالحة جد89

وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة الحائط ثالثية األبعاد في مادة البترول كانت 
 صالحة وعملية بحيث يمكن إجراء تجارب محدودة.

 وسيلة تعليم الكيمياء على أساس مجلة الحائط ثالثية األبعاد،الكلمات األساسية: 
 البترول

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

PERSETUJUAN ....................................................................................................... i 

PENGESAHAN ...................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ...................................................................................... iii 

PENGHARGAAN .................................................................................................. iv 

PERSEMBAHAN ................................................................................................... vi 

ABSTRAK ............................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii  

BAB I ....................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 

B. Penegasan Istilah ........................................................................................... 3 

1. Desain ........................................................................................................ 3 

2. Media Pembelajaran .................................................................................. 3 

3. Mading Tiga Dimensi ............................................................................... 3 

4. Kimia Unsur .............................................................................................. 3 

C. Permasalahan ................................................................................................ 3 

1. Identifikasi Masalah .................................................................................. 4 

2. Batasan Masalah ........................................................................................ 4 

3. Rumusan Masalah ..................................................................................... 4 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................................... 5 

1. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6 

2. Manfaat Penelitian .................................................................................... 6 

E. Spesifikasi Produk ........................................................................................ 6 

BAB II ...................................................................................................................... 8 

KAJIAN TEORITIS ................................................................................................ 8 

A. Konsep Teoritis ............................................................................................. 8 

1. Media Pembelajaran .................................................................................. 8 

2. Media Pembelajaran Mading Tiga Dimensi ........................................... 15 

3. Minyak Bumi .......................................................................................... 17 

B. Penelitian yang Relevan .............................................................................. 24 



 

xi 
 

C. Konsep Operasional .................................................................................... 26 

D. Asumsi ........................................................................................................ 28 

E. Kerangka Berfikir ....................................................................................... 28 

BAB III .................................................................................................................. 30 

METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................ 30 

A. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................................... 30 

B. Subjek dan Objek Penelitian ....................................................................... 30 

C. Populasi dan Sampel ................................................................................... 30 

D. Jenis dan Desain Penelitian ......................................................................... 30 

E. Prosedur Penelitian ..................................................................................... 31 

F. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 31 

1. Wawancara .............................................................................................. 31 

2. Dokumentasi ........................................................................................... 31 

3. Angket ..................................................................................................... 31 

G.   Teknik Analisis Data ................................................................................... 31 

1. Uji Validitas Instrumen ........................................................................... 31 

2. Analisis Data ........................................................................................... 37 

BAB IV .................................................................................................................. 40 

HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 40 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ........................................................................ 40 

1. Profil MAN 2 Kampar ............................................................................ 40 

2. Visi dan Misi ........................................................................................... 40 

3. Kurikulum ............................................................................................... 41 

B. Hasil dan Pembahasan ................................................................................ 41 

1. Tahap Pengumpulan Data (research and information collecting) .......... 41 

2. Tahap Perencanaan (Planning) ............................................................... 42 

3. Tahap Pengembangan Draf Produk ........................................................ 47 

4. Tahap Uji Coba Terbatas ........................................................................ 56 

5. Tahap Produk Akhir ................................................................................ 60 

BAB V ................................................................................................................... 63 

PENUTUP ............................................................................................................. 63 

A. Kesimpulan ................................................................................................. 63 

B. Saran ........................................................................................................... 63 

LAMPIRAN 



 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

Halaman  

Table 1 Daftar Bilangan Oktan Bensin .................................................................. 23 

Table 2 Skala Angket Validasi Oleh Ahli Desain Media ...................................... 35 

Table 3 Skala Angket Validasi Oleh Ahli Materi Pembelajaran ........................... 36 

Table 4 Skala Angket Praktikalitas ........................................................................ 36 

Table 5 Kriteria Hasil Uji Validasi Lkpd ............................................................... 38 

Table 6 Kriteria Hasil Uji Praktikalisasi Lkpd ...................................................... 39 

Table 7 KI Dan KD Materi Elektrolit Dan Non Elektrolit .................................... 43 

Table 8 Deskripsi Prototype .................................................................................. 44 

Table 9 Contoh Storyboard .................................................................................... 44 

Table 10 Saran Dan Masukan Dari Validator Instrumen ...................................... 47 

Table 11 Perhitungan Data Hasil Uji Validasi Secara Keseluruhan ...................... 52 

Table 12 Saran Dan Masukan Dari Hasil Praktikalitas Guru ................................ 57 

Table 13 Hasil Praktikalitas ................................................................................... 57 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

III. DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1 Diagram Proses Kilang Minyak ............................................................ 20 

Gambar 2 Destilasi Minyak Mentah ...................................................................... 21 

Gambar 3 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian ..................................................... 29 

Gambar 4 Prosedur Penelitian ............................................................................... 32 

Gambar 5 Desain Mading Tiga Dimensi ............................................................... 48 

Gambar 6 Bagian Informasi ................................................................................... 48 

Gambar 7 Bagian Kompetensi Dasar ..................................................................... 49 

Gambar 8 Bagian Materi ........................................................................................ 49 

Gambar 9 Bagian Miniatur .................................................................................... 49 

Gambar 10 Bagian Profil ....................................................................................... 50 

Gambar 11 Papan Informasi .................................................................................. 53 

Gambar 12 Kompetensi Dasar ............................................................................... 54 

Gambar 13 Profil Halaman Materi ........................................................................ 55 

Gambar 14 Halaman Materi .................................................................................. 55 

Gambar 15 Miniatur ............................................................................................... 56 

Gambar 16 Tampilan Mading Tiga Dimensi Tampak Depan ............................... 61 

Gambar 17 Tampilan Mading Tiga Dimensi Tampak Samping ............................ 61 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini menuntut guru untuk lebih kreatif lagi 

dalam mendidik siswa. Arus perubahan terjadi di era ini menjadi peranan 

penting dalam kegiatan pembelajaran yang akan sama-sama dimainkan oleh 

guru dan siswa. Dimana guru berperan sebagai mediator dan fasilitator aktif 

untuk mengembangkan potensi aktif siswa yang ada pada dirinya, bukan 

hanya sebagai transfer of knowledge atau guru merupakan satu-satunya 

sumber belajar yang bisa melakukan apa saja (teacher center).
1
 Namun masih 

banyak lagi sumber belajar yang mampu memberikan kontribusi untuk 

mendapatkan ilmu dan informasi yang di butuhkan siswa di sekolah. 

Pada abad ke-21 saat ini, revolusi ilmu dan teknologi, perubahan 

masyarakat, pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan 

informasi dan lain sebagainya memberikan arti tersendiri bagi kegiatan 

pendidikan.
2
  Karenanya guru harus lebih mempersiapkan diri dalam 

menghadapi segala perubahan yang ada, khususnya dalam pembelajaran, 

inovasi dan kreatifitas guru di tuntut untuk terus ditingkatkan. 

Pada saat sekarang ini, penggunaan media pembelajaran hakekatnya 

sangat membantu dalam pembelajaran, namun masih belum banyak guru 

yang membuat inovasi pembelajaran dalam bentuk media yang kreatif dan 

mendukung kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kebutuhan akan 

                                                        
1
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 16 
2
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, (Jakarta : Gaung Persada, 2012), hlm. 1   



 

2 

 

 

media pembelajaran yang menyenangkan dan membantu siswa dalam proses 

pembelajaran sangat di perlukan. Media pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan, diharapkan dapat membantu guru dan siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan 

dan minat, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

memberikan pengaruh psikologis yang baik terhadap siswa. Selain itu media 

pembelajaran juga dapat meningkatkan pemahaman, menyajikan data, dan 

memadatkan informasi sehingga mempermudah siswa dalam proses 

pembelajaran.
3
 

Salah satu inovasi media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru 

adalah Majalah Dinding (Mading) tiga dimensi. Mading tiga dimensi 

merupakan media komunikasi yang berbentuk 3 dimensi, artinya mading ini 

memiliki beraneka ragam bentuk (panjang, lebar dan tinggi) dan hampir 

menyerupai dengan bentuk aslinya (misalnya bentuk bunga yang memiliki 

kelopak berkelok-kelok). Biasanya mading tiga dimensi dalam tampilannya 

disertai dengan alat bantu teknologi audio dan visual, seperti lampu warna-

warni, sound system, LCD bahkan ada  yang digerakkan robot. Penggunaan 

mading sebagai media pembelajaran ini didukung oleh penelitian Ayu 

Mahendri di SMP N 4 Singaraja bahwasannya penggunaan mading dalam 

pembelajaran dapat menjadikan wadah kreatifitas  bagi siswa sebagai 

penumbuh minat dan mendorong siswa rajin membaca dan menulis.  

                                                        
3
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok : PT. Rajafindo Persada, 2014), hlm. 19 
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Media pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi merupakan 

salah satu media yang sesuai dengan perkembangan zaman di era ini. Selain 

itu juga media seperti ini masih belum banyak di kembangkan sehingga akan 

menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan dan juga dengan 

penggunaan media berbasis mading tiga dimensi ini akan membuat aktifitas 

belajar menjadi menyenangkan.  

Mading tiga dimensi ini juga bisa menjadi salah satu inovasi yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran pada materi minyak bumi. Hal ini 

karena materi kimia minyak buni merupakan materi kimia yang masih 

dianggap cukup sulit oleh siswa. Kesulitan pada materi tersebut dapat timbul 

karena dalam penyampaian materi minyak bumi masih menggunakan media 

yang monoton dan konvensional yang terbatas, sehingga membuat siswa 

kurang tertarik dalam belajar.  

  Hal ini di alami oleh sekolah-sekolah di Provinsi Riau salah satunya di 

sekolah MAN 2 Kampar bahwasannya kendala yang dialami siswa dalam 

proses pembelajaran adalah media pembelajaran yang masih terbatas, selain 

itu sarana dan prasarana di sekolah juga belum optimal. Hal ini dapat dilihat 

dari keantusiasan siswa pada saat proses pembelajaran, yakni masih kurang 

optimal dan masih rendahnya rata-rata hasil belajar siswa dari salah satu kelas 

XI terhadap kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu sebesar 

60,55 dari KKM 70. Oleh karena itu di butuhkan media pembelajaran yang 

menarik agar siswa lebih tertarik dalam proses belajar. Salah satu inovasinya 
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adalah dengan menggunakan media mading tiga dimensi pada materi minyak 

bumi. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan 

pengembangan media pembelajaran dengan judul “Desain dan Uji Coba 

Media Pembelajaran Kimia Berbasis Mading Tiga Dimensi pada Materi 

Minyak Bumi” 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan definisi suatu istilah mutlak diperlukan. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, 

adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Desain 

Desain merupakan salah satu tahap dari penelitian pengembangan 

dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teori 

pendidikan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk di bidang 

pendidikan.
4
 

2. Media Pembelajaran  

Media Pembelajaran dapat dipahami juga sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke peserta didik 

(ataupun sebaliknya) sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, 

                                                        
4
 Widha Nur Agastya, “Pengembangan Media Audio Visual Materi Pokok Senyawa 

Hidrokarbon Bagi Siswa SMA/MA Kelas X Semester 2 Berdasarkan Standar Isi”, Program Studi 

Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 9. 
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serta perhatian peserta didik agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif.
5
 

3. Mading Tiga Dimensi 

Mading tiga dimensi merupakan media komunikasi yang berbentuk 

3 dimensi, artinya mading ini memiliki beraneka ragam bentuk (panjang, 

lebar dan tinggi) dan hampir menyerupai dengan bentuk aslinya.  

4. Kimia Unsur 

Minyak bumi merupakan senyawa yang kompleks terdiri dari 

ikatan atom Hidrogen (H) dan Karbon (C) dengan beberapa variasi yang 

terbentuk secara alamiah dari ekstraksi material organik (kerogen) yang 

terpengaruh oleh suhu dan tekanan.
6
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain:  

a. Perkembangan zaman saat ini menuntut guru untuk lebih kreatif lagi 

dalam mendidik siswa.  

b. Guru belum banyak yang membuat inovasi pembelajaran dalam bentuk 

media yang kreatif dan mendukung kegiatan belajar mengajar.  

                                                        
5
 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) 

Guru Profesional yang Inspiratif,Kreatif, Menyenangkan dan Berprestasi, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 224 
6
 Eduardus Edi, Karakterisasi Asal-Usul dan Tingkat Kematangan Biomarka Minyak 

Mentah Tarakan-Kalimantan Utara, SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi, 9(2), ISSN : 

2541-1942, 2017, hlm. 3 
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c. Media pembelajaran berbasis mading tiga dimensi belum banyak 

digunakan di sekolah. 

d. Materi minyak bumi merupakan salah satu materi kimia yang masih 

dianggap cukup sulit oleh siswa. 

2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada: 

a. Media pembelajaran yang dikembangkan yakni media pembelajaran 

kimia berbasis mading tiga dimensi yang hanya menyajikan materi 

minyak bumi dengan menggunakan model pengembangan Borg & 

Gall yang memiliki 10 tahapan, yang hanya sampai pada tahap kelima 

yaitu revisi hasil uji coba.  

b. Kualitas media mading tiga dimensi ini akan dilihat dari tingkat 

validitas dan praktikalitasnya. 

c. Sampel yang akan digunakan hanya peserta didik kelas XI MAN 2 

Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu,  

a. Bagaimana desain media pembelajaran kimia berbasis mading tiga 

dimensi pada materi minyak bumi? 

b. Bagaimana hasil uji coba validitas dan praktikalitas media 

pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi pada materi minyak 

bumi? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

a. Menghasilkan media pembelajaran mading tiga dimensi pada materi 

minyak bumi. 

b. Mengetahui hasil uji coba validitas dan praktikalitas media 

pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi pada materi minyak 

bumi.   

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pelaku 

yang terlibat dalam proses pembelajaran dan juga untuk para pembaca: 

a. Bagi siswa, dengan media pembelajaran kimia berbasis mading tiga 

dimensi ini, dapat  dijadikan  sebagai media pembelajaran interaktif 

dan  diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah  belajar  seperti  

kurangnya  minat  siswa  dalam mengikuti pelajaran, siswa merasa 

jenuh, dan terkesan monoton dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran 

yang dapat diterapkan di sekolah, sehingga  pembelajaran  menjadi  

lebih variatif. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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d. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan agar 

dapat dimanfaatkan pada suatu hari nantinya. 

E. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini yaitu mading tiga 

dimensi pada materi minyak bumi. Adapun spesifikasi produk yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang akan dibuat berbeda dengan produk yang ada dilapangan.  

2. Produk yang dihasilkan mampu menarik perhatian peserta didik  dan 

memotivasi peserta didik  untuk belajar dengan atau tanpa adanya guru.  

3. Produk mudah digunakan oleh guru dan peserta didik .  

4. Mading tiga dimensi disajikan dengan membuat miniatur-miniatur proses 

pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi untuk 

membantu peserta didik memahami materi minyak bumi. 

5. Materi yang terdapat dalam mading tiga dimensi disajikan dengan ilustrasi 

yang ada atau dekat dengan pemikiran peserta didik .  

6. Kriteria penilaian kualitas mading tiga dimensi ini meliputi kelayakan isi, 

kebahasaan, dan ketertarikan.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “perantara”,atau “pengantar”. Dalam Bahasa Arab 

media adalah perantara (وسائل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.
7
 Adapun pengertian media dari pendapat lain, 

Association of Education and Communication Technology (AECT) 

mendefenisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk 

suatu proses penyalur informasi.
8
 

Azhar Arsyad mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang 

perhatian dan minat siswa dalam belajar.  Menurut Djamarah dan Aswan 

Zein media merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.
9
 

Apabila media membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruktisional atau mengandung maksud-maksud pengajaran 

maka media itu disebut media pembelajaran. Schramm mengemukakan 

bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

                                                        
7
 Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 3. 

8
 Nurhasnawati, Media Pembelajaran: Teori dan Aplikasi Pengembangan. (Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2011), hlm. 25. 
9
 Azhar Arsyad, Op.Cit., hlm.10 
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dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu Briggs 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video dan 

lainnya. Brown mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap 

efektivitas pembelajaran.  

Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu guru untuk mengajar dan digunakan adalah alat bantu visual. 

Sekitar pertengahan abad ke-20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi 

dengan digunakan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau 

media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya 

komputer dan internet.
10

 

Berdasarkan beberapa definisi tentang media dan media 

pembelajaran yang sudah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga 

mendorong terciptanya proses belajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Ciri-ciri umum yang terkandung pada media pendidikan adalah: 

                                                        
10

Ibid, hlm. 25-26. 
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a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat 

dilihat, didengar, atau diraba dengan pancaindera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat 

dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada siswa. 

c. Penekanan media pendidikan terdapat pada visua dan audio. 

d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik didalam maupun diluar kelas. 

e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

f. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, 

video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, komputer, radio 

tape/ kaset, video recorder).
11

 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang 

terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik dalam benak 

atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Levie & Lentz mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

a. Fungsi Atensi 

                                                        
11

 Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 6. 
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Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran.    

b. Fungsi Afektif 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang 

bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan 

sikap siswa.  

c. Fungsi Kognitif 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.  

d. Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali.
12

 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

juga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi siswa, 

                                                        
12

 Azhar Arsyad, Op.Cit., hlm. 20-21. 



 

13 

 

 

membangkitkan motivasi belajar dan bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa, pemakaian atau pemanfaatan media juga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa  terhadap pelajaran.
13

 

Secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan maksud membantu siswa 

belajar secara optimal. Secara khusus manfaat media pembelajaran 

dikemukakan oleh Kemp and Dayton yaitu:  

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru 

mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu 

hal. Melalui media penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan 

disampaikan kepada siswa secara seragam. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat 

menyampaikan informasi yang dapat didengar (audio) dan dapat 

dilihat (visual), sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, 

proses atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi 

lebih jelas dan lengkap.  

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan 

dirancang dengan benar, media dapat membantu guru dan siswa 

melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru 

mungkin akan cenderung berbicara “satu arah” kepada siswa.  

                                                        
13

Ahmad Zaid Rahman, Taufik Nur Hidayat, dan Indra Yanuttama “Media Pembelajaran 

IPA Kelas 3 Sekolah Dasar Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android” 

STMIK AMIKOM Vol. 4(6) : 43-48 hlm.43. 
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d. Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi. Sering kali terjadi, 

para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. 

Padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu, jika mereka 

memanfaatkan media pembelajaran dengan baik.  

e. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak 

hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga 

membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan 

utuh.  

f. Proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Media 

pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

belajar dimana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa tergantung pada 

keberadaan guru.  

g. Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan hal ini dapat meningkatkan 

kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pegetahuan dan proses 

pencarian ilmu.  

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi 

penjelasan verbal (lisan), sehingga guru dapat memberikan perhatian 

lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan 

dan sebagainya. 

Menurut Azhar Arsyad beberapa kriteria pemilihan media 

pembelajaran yang harus diperhatikan antara lain adalah: 
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a. Media yang digunakan harus sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 

Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan 

yang secara umum mengacu kepada ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

b. Isi dari media harus tepat untuk mendukung materi pelajaran, agar 

dapat membantu proses pembelajaran yang efektif, media harus sesuai 

dan selaras dengan kebutuhan pembelajaran dan kemampuan siswa. 

c. Media sebaiknya praktis, luwes dan bertahan. Kriteria ini menuntun 

para guru untuk memilih media yang ada, yang mudah diperoleh, atau 

mudah dibuat oleh guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat 

digunakan di mana pun dan kapan pun. 

d. Guru terampil menggunakan media tersebut. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama, apapun media yang digunakan guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat dari 

media ditentukan oleh guru yang menggunakannya. 

e. Pengelompokan sasaran. Media yang layak dan efektif untuk sebuah 

kelompok kecil atau perorangan, belum tentu menjadi efektif jika 

digunakan dalam sebuah kelompok besar. 

f. Mutu teknis. Pengembangan visual harus memenuhi persyaratan 

teknis tertentu, misalnya pada sebuah slide informasi utama yang 

disampaikan tidak boleh terganggu dengan elemen latar belakang. 

Menurut Rusman dalam menetukan maupun memilih media 

pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip 
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sebagai acuan dalam mengoptimalkan pembelajaran. Prinsip-prinsip 

tersebut diantaranya adalah:  

a. Efektivitas  Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan ketepat 

gunaan (efektivitas) dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan 

pembelajaran atau pembentukan kompetensi 

b. Relevansi Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan 

tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan 

siswa serta dengan waktu yang tersedia 

c. Efisiensi Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-

benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya 

tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud, persiapan dan 

penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian 

hanya memerlukan sedikit tenaga 

d. Dapat digunakan media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar 

dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat 

menambah pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

e. Kontekstual Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus 

mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya siswa.
14

 

Dalam pembuatan media pembelajaran, dikenal dengan evaluasi 

media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah memberikan 

suatu penilaian kepada media pembelajaran, apakah media itu telah 
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 Rusman. Op.Cit. hlm. 60 
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berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, dan apakah tujuan yang 

diinginkan tercapai dengan baik. Tujuan evaluasi media pembelajaran 

yaitu: 

a. Menentukan apakah media itu efektif. 

b. Menentukan apakah media pembelajaran itu dapat diperbaiki atau 

ditingkatkan. 

c. Menentukan apakah media pembelajaran itu cost-efective dilihat dari 

hasil belajar siswa. 

d. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam 

proses belajar dikelas. 

e. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media 

itu. 

f. Menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

g. Mengatahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi 

sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang ditanyakan. 

h. Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi 

kelas dan kelompok interview perorangan, observasi mengenai perilaku 

siswa, dan evaluasi media pembelajaran yang telah tersedia.
15

 

2. Media Pembelajaran Mading Tiga Dimensi 

Taufik Hidayatullah mengemukakan bahwa media pembelajarn 

sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya 
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 Nurhasnawati, Op.Cit., hlm. 184-185. 
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wawasan anak didik. Media pembelajaran dapat membantu guru dalam 

menyajikan pelajaran sehingga informasi yang disajikan lebih jelas dan 

lebih bervariasi. Secara umum media pembelajaran dapat memperjelas 

penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, dapat mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, dan dapat mengatasi sikap 

pasif anak didik karena dapat menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri-

sendiri menurut kemampuan dan minatnya.
16

 

Majalah merupakan salah satu media baca yang digunakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Seiring dengan 

berkembangnya  teknologi yaitu dengan kemunculan internet, majalah 

konvensional menjadi kurang diminati oleh masyarakat.
17

  

Majalah dinding (mading) adalah jenis media komunikasi massa 

tulis yang paling sederhana, majalah dinding juga disebut sebagai tipe 

house journal yang isinya berupa komunikasi antar karyawan dalam 

organisasi/perusahaan dan berada di lingkungan perusahaan tersebut.
18

  

Disebut majalah dinding karena prinsip dasar majalah terasa 

dominan di dalamnya, sementara itu penyajiannya biasanya dipampang 

pada dinding atau yang sejenisnya. Prinsip majalah tercermin lewat 
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 Betty Holiwarni, Pengembangan Media Pembelajaran Berbantukan Komputer 

(Computer Assiisted Instruction/CIA) untuk Pembelajaran Kimia SMA, (Jurnal Sorot  9(1), ISSN 

1907 – 364X)  hlm.17-18. 
17

 MM Sudarmaji, Rancang Bangun Kampus Online Berbasis WEB, (Jurnal Politeknik 

Indonusa, 1(1) ISSN : 2442-7942, 2015), hlm. 53 
18

 Maria Assumpta Rumanti, Dasar-dasar Public Relations, (Jakarta: Grasindo, 2005), 
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penyajiannya, baik yang berwujud tulisan, gambar, atau kombinasi dari 

keduanya. 

Menurut Widodo dalam Wahyudi Firdaus, Majalah dinding 

memiliki peran yang cukup tinggi dalam upaya pembinaan dan 

pembentukan siswa, baik dalam aspek pengetahuan, 

kemampuan/keterampilan, bakat dan minat maupun sikap. Peranan 

majalah dinding yang tampak pokok sebagai salah satu fasilitas kegiatan 

siswa secara fisikal dan faktual serta memiliki empat fungsi, yaitu : (1) 

informatif; (2) komunikatif; (3) rekreatif; (4) kreatif.
19

  

Mading tiga dimensi merupakan media komunikasi yang 

berbentuk tiga dimensi, artinya mading ini memiliki beraneka ragam 

bentuk (panjang, lebar dan tinggi) dan hampir menyerupai dengan bentuk 

aslinya (misalnya bentuk bunga yang memiliki kelopak berkelok-kelok). 

Biasanya mading tiga dimensi dalam tampilannya disertai dengan alat 

bantu tekhnologi audio dan visual, seperti lampu warna-warni, sound 

system, LCD bahkan ada  yang digerakkan robot.
20

 

Menurut Setyawan dalam Ratri Oktaviani mading tiga dimensi 

memiliki kelebihan yaitu: (1) siswa seakan-akan melihat benda yang 

nyata dengan media 3 D, (2) memiliki ketertarikan untuk berfikir dan 

menyelidikinya, (3) pembelajaran akan berjalan lebih sempurna karna 
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siswa dapat belajar, (4) siswa dapat memahami tentang sifat, bentuk serta 

pergerakan suatu benda dengan baik.
21

 

3. Minyak Bumi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, materi minyak bumi 

diberikan kepada peserta didik kelas XI. Materi minyak bumi termasuk 

dalam bab senyawa hidrokarbon dan minyak bumi yang memiliki 6 

kompetensi dasar, yaitu: 

3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan 

pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya.  

3.2 Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi 

minyak bumi serta kegunaannya.  

3.3 Mengevaluasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya.  

4.1  Mengolah dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon 

berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan 

senyawanya.  

4.2  Menyajikan hasil pemahaman tentang proses pembentukan dan 

teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya.  

4.3  Menyajikan hasil evaluasi dampak pembakaran hidrokarbon 

terhadap lingkungan dan kesehatan serta upaya untuk mengatasinya.  
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Berdasarkan kompetensi dasar di atas, materi yang disajikan dalam 

media pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi adalah 

kompetensi dasar 3.2, materi pokok yang disajikan dalam media, sebagai 

berikut:   

a. Minyak bumi 

b. Fraksi minyak bumi 

c. Mutu bensin 

Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga 

disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi berasal dari jasad renik lautan, 

tumbuhan dan hewan Sisa- sisa organisme itu mengendap kemudian 

ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah 

menjadi batuan karena pengaruh suhu dan tekanan lapisan di atasnya. 

Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob 

menguraikan sisa-sisa jasad renik itu dan mengubahnya menjadi minyak 

dan gas. Proses pembentukan minyak dan gas ini memakan waktu jutaan 

tahun. Minyak bumi merupakan senyawa yang kompleks terdiri dari 

ikatan atom Hidrogen (H) dan Karbon (C) dengan beberapa variasi yang 

terbentuk secara alamiah dari ekstraksi material organik (kerogen) yang 

terpengaruh oleh suhu dan tekanan. Minyak mentah (crude oil) pada 

umumnya tersusun oleh senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks dari 

pada gas.
22

 

a. Komposisi Minyak Bumi 
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Komposisi minyak bumi dikelompokkan ke dalam empat 

kelompok, yaitu: 

1) Hidrokarbon jenuh, di antaranya metana,etana, propana, butana, 

dan iso oktana. 

2) Hidrokarbon tak jenuh, di antaranya etena, propena, dan butena. 

3) Hidrokarbon jenuh berantai siklik, di antaranya siklo propana, siklo 

butana, siklo pentana, dan siklo heksana. 

4) Hidrokarbon aromatik, di antaranya benzena, naftalena, antrasena, 

dan toluena. 

5) Senyawa lain,  antaranya belerang, nitrogen, oksigen, organo 

logam (sangat sedikit).
23

 

b. Pengolahan Minyak Bumi 

Minyak mentah (crude oil) yang diperoleh dari pengeboran 

berupa cairan hitam kental yang pemanfaatannya harus diolah terlebih 

dahulu. Pengeboran minyak bumi di Indonesia terdapat di pantai utara 

Jawa (Cepu, Wonokomo, Cirebon), Sumatera (Aceh, Riau), 

Kalimantan (Tarakan, Balikpapan), dan Irian (Papua). Selanjutnya 

minyak mentah akan diolah di kilang minyak (oil refinery). 

Kilang minyak adalah pabrik/fasilitas industri yang mengolah 

minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung 

digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi 

industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang 
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minyak antara lain: minyak nafta, bensin (gasoline), bahan bakar 

diesel, minyak tanah (kerosene), dan elpiji. Kilang minyak merupakan 

fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan 

proses dan fasilitas pendukungnya. Proses operasi di dalam kilang 

minyak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Diagram Proses Kilang Minyak

24
 

 

Minyak mentah yang baru dipompakan ke luar dari tanah dan 

belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses 

terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Minyak mentah merupakan 

campuran yang amat kompleks yang tersusun dari berbagai senyawa 

hidrokarbon. Di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan 

mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah 
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struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang 

bermanfaat. Secara garis besar, proses yang berlangsung di dalam 

kilang minyak dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu: 

1) Proses distilasi, yaitu proses penyulingan berdasarkan perbedaan 

titik didih; Proses ini berlangsung di kolom distilasi atmosferik dan 

Kolom Destilasi Vakum. 

 
Gambar 2. Distilasi Minyak Mentah 

 

Tahap awal proses pengilangan berupa proses distilasi 

(penyulingan) yang berlangsung di dalam Kolom Distilasi 

Atmosferik dan Kolom Distilasi Vakum. Di kedua unit proses ini 

minyak mentah disuling menjadi fraksi-fraksinya, yaitu gas, distilat 

ringan (seperti minyak bensin), distilat menengah (seperti minyak 

tanah, minyak solar), minyak bakar (gas oil), dan residu. 

Pemisahan fraksi tersebut didasarkan pada titik didihnya. 
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Kolom distilasi berupa bejana tekan silindris yang tinggi 

(sekitar 40 m) dan di dalamnya terdapat tray-tray yang berfungsi 

memisahkan dan mengumpulkan fluida panas yang menguap ke 

atas. Fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom, 

sementara fraksi-fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di 

bagian-bagian kolom yang lebih atas. 

Fraksi-fraksi hidrokarbon yang diperoleh dari kolom 

distilasi ini akan diproses lebih lanjut di unit-unit proses yang lain, 

seperti: Fluid Catalytic Cracker, dan lain-lain. 

2) Proses konversi, yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur 

senyawa hidrokarbon. Termasuk dalam proses ini adalah: 

a) Dekomposisi dengan cara perengkahan termal dan katalis 

(thermal and catalytic cracking) 

b) Unifikasi melalui proses alkilasi dan polimerisasi 

c) Alterasi melalui proses isomerisasi dan catalytic reforming 

3) Proses pengolahan (treatment). Proses ini dimaksudkan untuk 

menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut, 

juga untuk diolah menjadi produk akhir. 

4) Formulasi dan pencampuran (blending), yaitu proses pencampuran 

fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk 

mendapatkan produk akhir dengan spesikasi tertentu. 

5) Proses-proses lainnya, antara lain meliputi: pengolahan limbah, 

proses penghilangan air asin (sour-water stripping), proses 
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pemerolehan kembali sulfur (sulphur recovery), proses pemanasan, 

proses pendinginan, proses pembuatan hidrogen, dan proses-proses 

pendukung lainnya. 

Produk-produk utama kilang minyak adalah: 

1) Minyak bensin (gasoline). Minyak bensin merupakan produk 

terpenting dan terbesar dari kilang minyak. 

2) Minyak tanah (kerosene) 

3) LPG (Liquified Petroleum Gas) 

4) Minyak distilat (distillate fuel) 

5) Minyak residu (residual fuel) 

6) Kokas (coke) dan aspal 

7) Bahan-bahan kimia pelarut (solvent)
 25

 

c. Bensin 

Salah satu bahan bakar terpenting adalah bensin. Bahan bakar 

yang baik bila di dalam bensin tidak menimbulkan ketukan (knocking) 

atau mempunyai angka oktan/angka efisiensi yang tinggi. Angka oktan 

adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan komposisi antara 

rantai lurus (normal heptana) dan rantai bercabang (iso oktana).  

Berdasarkan kandungan n-heptana dan iso oktana, maka mutu 

bensin di Indonesia ditentukan dengan nilai angka oktan yang 

menunjukkan perbedaan macam-macam bensin, bilangan oktan 

                                                        
25

 Ibid. 



 

27 

 

 

mempunyai nilai 0 (untuk n-heptana) sampai 100 (untuk iso oktana), 

diantaranya: 

Tabel 1. Daftar Bilangan Oktan Bensin 

Nama Bensin Angka Oktan 

Premium 88 

Pertalite 90 

Pertamax 92 

Premix 93 

Pertamax Plus 95 

Super TT 98 

Nilai oktan yang rendah dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan zat aditif antiketukan, yaitu yang memproses 

pengubahan alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang. Zat 

antiketukan yang sudah digunakan diantaranya adalah: 

1) Tetraethyllead (TEL)  

TEL memiliki rumus molekul Pb(C2H5)4. Untuk mengubah 

Pb dari bentukpadat menjadi gas pada bensin yang mengandung 

TEL ditambahkan zat aditif lainyaitu etilen bromida (C2H5Br). 

Logam Pb yang dibebaskan pada pembakaran dapat direaksikan 

dengan etilen bromida membentuk uap PbBr2 Logam Pb yang 

dibebaskan dari pembakaran bensin yang mengandung TEL 

menjadi masalah bagi lingkungan karena Pb merupakan logam 

berat yang dapat membahayakan kesehatan. 

2) Metil Tersier Butil Eter (MTBE) 

MTBE lebih aman dibandingkan TEL karena tidak 

mengandung logam Pb. Namun, senyawa ini tetap berpotensi 
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mencemari lingkungan karena sulit diuraikan oleh 

mikroorganisme. MTBE (methyl tertier butyl ether) memiliki 

bilangan oktan 118. 

3) Tersier Amil Metil Eter (TAME) 

TAME memiliki rumus molekul CH3OC(CH3)2C2H5 

4) Etil Tersier Butil Eter (ETBE) 

ETBE memiliki rumus molekul CH3OC(CH3)3.
26

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazalin dan Ali Muhtadi menunjukkan 

bahwa produk yang dihasilkan adalah multimedia interaktif pembelajaran 

kimia pada materi hidrokarbon yang terdiri dari kompetensi, materi ajar, 

evaluasi, dan game; dan produk yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran kimia materi hidrokarbon berdasarkan 

validasi ahli media dengan hasil penilaian baik, validasi ahli materi dengan 

hasil penilaian sangat baik, penilaian oleh siswa dengan hasil penilaian 

sangat baik, serta produk yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar kimia siswa pada materi hidrokarbon.
27

 Peneliti juga akan 

mengembangkan sebuah produk media pembelajaran namun hanya pada 

materi minyak bumi dan media yang dibuat berbasis mading tiga dimensi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Felix Budi Dharma menunjukkan bahwa 

terdapat Pengaruh Majalah Dinding Terhadap Kreativitas Mahasiswa 
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FISIP USU Di Kalangan Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi 

Angkatan 2012 dan Angkatan 2013 Fisip USU.
28

 Peneliti akan 

mengembangkan suatu produk media pembelajaran berbasis mading tiga 

dimensi pada materi minyak bumi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Conny Dian Sumadi, Sri Mulyan, dan 

Widiastuti Agustina ES menunjukkan bahwa media pembelajaran pada 

materi Senyawa Hidrokarbon untuk kelas XI di SMA Batik 1 dan SMA 

Batik 2 Surakarta dapat dikembangkan menggunakan metode R&D 

menurut Borg & Gall yang direduksi dengan hasil berupa game Senyawa 

Hidrokarbon. Hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa media tersebut 

memiliki kriteria sangat baik dengan kelayakan pengoperasian sebesar 

86%, kelayakan isi dan kelayakan desain sebesar 85%.
29

 Peneliti juga akan 

mengembangkan suatu media pembelajaran namun hanya pada materi 

minyak bumi yang berbasis mading tiga dimensi. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian yang dikaji di mana didalamnya mencerminkan indikator 

yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan.
30

 Menurut 

Y.W, Best yang disunting oleh Sanpiah Faisal yang disebut variabel 
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penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dikontrol atau 

diobservasi dalam suatu penelitian. Sedang Direktorat Pendidikan Tinggi 

Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Dari kedua 

pengertian tersebut dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.
31

 

Dalam penelitian ini, variabelnya adalah Media Pembelajaran Kimia 

Berbasis Mading Tiga Dimensi. Media pembelajaran yang didesain ini dibuat 

melalui model pengembangan Borg & Gall yang dilakukan sampai pada 

tahap kelima, tahapnya adalah: 

1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan data) 

Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian 

dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja 

penelitian. 

2. Planning (perencanaan) 

Melalui tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana penelitian 

yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan 

dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap 

tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian dan jika 

mungkin/diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas.  

3. Develop preliminary form of product (pengembangan produk) 
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Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan bentuk permulaan 

dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah 

persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku 

petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat 

pendukung.  

4. Preliminary field testing (uji coba terbatas) 

Melalui tahap ini akan dilakukan ujicoba lapangan awal dalam 

skala terbatas. Pada tahap ini juga akan dilakukan validasi desain oleh 

ahli materi dan ahli media. Validasi ini akan diukur melalui angket yang 

aspek dan indikatornya adalah: 

a. Aspek kelayakan isi: Cakupan materi mengacu pada kurikulum 2013, 

keakuratan materi, kemutakhiran dan kontekstual serta keterampilan. 

b. Aspek kebahasaan: Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, 

keterbacaan, kelugasan, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

dan penggunaan simbol/lambang. 

c. Aspek penyajian: Teknik penyajian, pendukung penyajian materi, 

penyajian pembelajaran dan kelengkapan penyajian. 

d. Aspek penilaian media: Daya tarik media pembelajaran yang dibuat, 

kesesuaian penggunaan warna, penggunaan bahasa, penulisan kalimat, 

ketepatan dan kesesuaian background dalam media pembelajaran, 

aspek penyajian bentuk, kejelasan petunjuk penggunaan, dan kualitas 

pengolahan media. 
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Selanjutnya, media pembelajaran yang telah divalidasi akan diuji 

coba kan dalam skala kecil kepada guru kimia dan peserta didik. Uji coba 

ini berupa uji praktikalitas yang akan menunjukkan seberapa besar 

kepraktisan atau kemudahan media pembelajaran tersebut. Indikator 

penilaiannya adalah: 

a. Materi 

b. Bahasa 

c. Ketertarikan 

5. Main product revision (revisi produk) 

Media yang telah diuji cobakan selanjutnya akan direvisi 

berdasarkan saran dan penilaian dari guru kimia serta siswa. Media yang 

telah direvisi inilah yang akan menjadi produk akhir dari penelitian ini. 

D. Asumsi 

Asumsi yang dapat dikemukan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mading tiga dimensi yang didesain sesuai dengan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. 

2. Mading tiga dimensi yang didesain dapat memberi alternatif bagi siswa 

dalam pembelajaran secara mandiri karena telah teruji valid dan praktis.  

E. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian pengembangan ini peneliti mendesain sebuah media 

pembelajaran berbasis mading tiga dimensi. Pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran ini memudahkan peserta didik dalam 
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memahami materi yang disajikan secara visual sehingga peserta didik mampu 

belajar dengan melihat miniatur-miniatur secara langsung. Pada latar 

belakang telah dijelaskan bahwa permasalahan yang umumnya terjadi saat ini 

adalah perkembangan zaman saat ini menuntut guru untuk lebih kreatif lagi 

dalam mendidik siswa serta sumber belajar yang digunakan siswa dalam 

pembelajaran kimia masih kurang khususnya materi minyak bumi. Dari 

masalah tersebut, perlu adanya perbaikan sehingga peneliti tertarik untuk 

mendesain suatu media pembelajaran berbasis mading tiga dimensi. Bagan 

kerangka berfikir disajikan pada Gambar II.1. 

 

 

 

 

Perkembangan zaman saat ini menuntut guru 
untuk lebih kreatif lagi dalam mendidik 

siswa 

Desain Media Pembelajaran Kimia Berbasis 
Mading Tiga Dimensi pada Materi Minyak 

Bumi 

Validasi dan revisi Media Pembelajaran 

Uji coba kepraktisan Media Pembelajaran skala 
kecil 

Media Pembelajaran Kimia Berbasis Mading 
Tiga Dimensi pada Materi Minyak Bumi 

termasuk kriteria valid dan praktis 

Gambar II.1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

Sumber belajar yang digunakan siswa dalam 
pembelajaran kimia khususnya materi minyak 

bumi masih kurang 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 Kampar pada semester genap 

tahun pelajaran 2020/2021. Waktu pengambilan data penelitian ini dimulai 

pada bulan Juni 2021. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi 

terhadap produk media pembelajaran yang dihasilkan yaitu ahli media 

pembelajaran yakni Bapak Muhammad Azzam Fachruddin, S.T, ahli materi 

kimia yakni Ibu Elsa Magara, M.Pd, guru kimia yakni Ibu Susi Susanti, 

S.Pd. dan Bapak Hasmi, S.Pd., serta siswa kelas XI di MAN 2 Kampar. 

Objek dalam penelitian ini adalah media pembelajaran kimia berbasis mading 

tiga dimensi. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang guru kimia di MAN 2 

Kampar dan 104 orang siswa kelas XI MAN 2 Kampar. Pada penelitian 

ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling 

purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.
31

 Sampel dipilih langsung atas dasar 

pertimbangan efisiensi waktu oleh peneliti dan pertimbangan guru kimia yang 

                                                        
31

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 124 
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mengajar kelas XI. Sampel yang digunakan adalah 2 orang guru kimia di 

MAN 2 Kampar dan 10 orang siswa kelas XI di MAN 2 Kampar. 

D. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dan pengembangan atau 

dikenal dengan nama Research and Development (R&D). Penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut
32

. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian berdasarkan 

model pengembangan Borg & Gall yang memiliki 10 tahapan. 

E. Prosedur Penelitian 

Borg & Gall mengembangkan 10 tahapan dalam mengembangkan 

model, yaitu (1) Research and information collecting (penelitian dan 

pengumpulan data), (2) planning (perencanaan), (3) develop preliminary form 

of product (pengembangan produk), (4) preliminary field testing (uji coba 

terbatas), (5) main product revision (revisi produk), (6) main field testing (uji 

coba lapangan), (7) operational product revision (penyempurnaan produk 

hasil uji lapangan), (8) operational field testing (uji pelaksanaan lapangan), 

(9) final produt revision (penyempurnaan produk akhir), (10) dissemination 

and implementation (penyebaran dan implementasi). Tetapi Penelitian ini 

hanya dilakukan sampai tahap kelima yaitu revisi produk. Berikut ini tahapan 

pada model Borg and Gall.
33
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 407 
33

 Sri Haryati, Research And Development (R&D) Sebagai Salah Satu Model Penelitian 

Dalam Bidang Pendidikan, (Vol. 37 No. 1, 15, 2012), hlm. 14-15.  
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Gambar  III.1. Prosedur Penelitian 
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1. Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan 

data), termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, pengukuran kebutuhan, 

penelitian dalam skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan 

kerangka kerja penelitian.  

2. Planning (perencanaan), termasuk dalam langkah ini menyusun 

rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan dan keahlian 

yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan 

dicapai pada setiap tahapan, desain atau langkah-langkah penelitian 

dan jika mungkin/diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara 

terbatas. 

3. Develop preliminary form of product (pengembangan produk), yaitu 

mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. 

Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, 

menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi 

terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Contoh pengembangan bahan 

pembelajaran, proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. 

4. Preliminary field testing (uji coba terbatas), yaitu melakukan ujicoba 

lapangan awal dalam skala terbatas. Pada langkah ini pengumpulan 

dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi 

atau angket. 

5. Main product revision (revisi produk), yaitu melakukan perbaikan 

terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil ujicoba awal. 



 

38 

 

 

Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai 

dengan hasil yang ditunjukkan dalam ujicoba terbatas, sehingga 

diperoleh draft produk (model) utama yang siap diuji coba lebih luas. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, dokumentasi dan angket.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.  

Teknik ini digunakan dalam pendahuluan  untuk menemukan 

permasalahan, kendala, serta kesulitan yang dihadapi dalam 

pembelajaran kimia di MAN 2 Kampar. Informasi yang didapat 

digunakan untuk analisis kebutuhan yang merupakan tahap awal dari 

penelitian pengembangan. Adapun yang menjadi narasumber dalam 

teknik wawancara ini adalah guru kimia MAN 2 Kampar.  

2. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Di dalam melaksanakan metode ini peneliti 

menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan dan 
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lain sebagainya.
34

 Teknik ini digunakan untuk mengetahui keluasan 

materi yang akan dimuat didalam mading tiga dimensi dan keperluan 

penelitian lainnya. 

3. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan perintaan 

pengguna. Angket merupakan metode pengumpulan data yang efesien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.
35

 Angket dari penelitian ini terdiri 

dafttar butir-butir pernyataan yang dibagikan kepada responden dan 

dipergunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu angket digunakan 

untuk mengetahui valid atau tidaknya media pembelajaran yang 

dikembangkan serta mengetahui kepraktisan media pembelajaran berbasis 

mading tiga dimensi yang dikembangkan. 

a. Instrumen Validasi oleh Ahli Desain Media 

Media pembelajaran terlebih dahulu divalidasi oleh ahli media 

yakni Bapak Muhammad Azzam Fachruddin, S.T. Instrumen ini 

berisi 14 pernyataan. Penilaian instrumen disusun menurut skala 

perhitungan rating scale. Rating scale
 
 adalah instrumen pengukuran 

non tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk 

                                                        
34

 Trianto, Op.Cit. Hal. 50  
35

 Eko Putro Widoyoko, Teknik Instrument Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm. 127.  
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memperoleh informasi sesuatu yang diobservasi yang menyatakan 

posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain.
36

 Adapun tabel 

skala angketnya yaitu: 

Tabel III.1. Skala Angket Validasi oleh Ahli Desain Media 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 5 

Baik  4 

Cukup baik 3 

Kurang baik 2 

Tidak baik 1 

 

b. Instrumen Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran 

Media pembelajaran sebelum diuji cobakan kepada guru kimia 

harus divalidasi oleh ahli materi kimia. Pada instrumen ahli materi 

kimia ini berisi 23 pernyataan. Penilaian instrumen disusun menurut 

perhitungan rating scale. Rating scale
 
 adalah instrumen pengukuran 

non tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk 

memperoleh informasi sesuatu yang diobservasi yang menyatakan 

posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain.
37

Adapun tabel 

skala angketnya yaitu: 

Tabel III.2. Skala Angket Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 5 

Baik  4 

Cukup baik 3 

Kurang baik 2 

Tidak baik 1 
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c. Instrumen Praktikalitas oleh Guru 

Media pembelajaran yang telah divalidasi selanjutnya diuji 

cobakan kepada guru kimia di MAN 2 Kampar. Instrumen berisi 15 

pernyataan. Penilaian instrumen disusun menurut perhitungan rating 

scale. Adapun tabel skala angketnya yaitu:  

Tabel III.3. Skala Angket Praktikalitas 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 5 

Baik  4 

Cukup baik 3 

Kurang baik 2 

Tidak baik 1 

 

d. Instrumen Praktikalitas oleh Peserta Didik 

Media pembelajaran juga diuji cobakan kepada 10 orang 

peserta didik di MAN 2 Kampar. Instrumen berisi 8 pernyataan. 

Penilaian instrumen ini juga disusun menurut skala perhitungan rating 

scale. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
38

 

Untuk uji validitas instrumen, dilakukan dengan pengujian 

validitas. Pada pengujian instrumen dengan validitas isi, maka pengujian 

dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

                                                        
38
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rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis, pengujian validitas 

konstrak dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi 

instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator 

sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan 

yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka 

pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.
39

 Pada 

penelitian ini, instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. 

Yenni Kurniawati, S.Si., M.Si. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan 

dengan mengelompokkan beberapa pernyataan dan saran yang 

terdapat pada angket baik pada saat uji validitas media pembelajaran 

maupun uji praktikalitas.  Saran yang digunakan yaitu mengenai hal-

hal yang harus diperbaiki pada lembar kerja peserta didik yang 

terintegrasi islam pada materi kimia unsur yang telah didesain. 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Data yang diperoleh melalui instrumen penilaian pada saat uji 

validitas dan uji praktikalitas dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif kuantitatif.40 Analisis ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel 

validitas. Dengan cara ini diharapkan akan mempermudah 
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memahami data untuk proses analisis selanjutnya. Analisis data yang 

diperoleh dari angket dengan rating scale diperoleh dengan cara: 

1) Menentukan skor maksimal dengan  rumus  

 

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator.  

3) Menentukan persentase dengan cara berikut: 

             
                   

               
       

4) Hasil persentase ditafsirkan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel III.4. Kriteria Hasil Uji Validitas LKPD
41

 

No. Persentasi (%) Kriteria 

1. 80  Nilai  100 Sangat Valid 

2. 60  Nilai < 80 Valid 

3. 40  Nilai < 60 Cukup Valid 

4. 20  Nilai < 40 Kurang Valid 

5. 0  Nilai < 20 Tidak Valid 

  (Sumber : dimodifikasi dari riduwan) 

Lembar kerja peserta didik yang dikembangkan 

dikategorikan valid jika persentase minimal berada pada kriteria 

valid yaitu pada persentase 60%  Nilai < 80%.  

Tabel III.5. Kriteria Hasil Uji Praktikalitas LKPD
42

 

No. Persentasi (%) Kriteria 

1. 80  Nilai  100 Sangat Praktis 

2. 60  Nilai < 80 Praktis 

3. 40  Nilai < 60 Cukup Praktis 

4. 20  Nilai < 40 Kurang Praktis 

5. 0  Nilai < 20 Tidak Praktis 

                                                        
41

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 2007), 

hlm.15.  
42

 Ibid. 

Skor Maksimal = (Jumlah Butir Komponen) x (Skor) 
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Lembar Kerja Peserta Didik yang dikembangkan 

dikategorikan praktis jika persentase minimal berada pada 

kriteria praktis yaitu pada persentase 60%  Nilai < 80%.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Produk ini di desain dengan menggunakan modifikasi model Borg and 

Galls. Pada tahap pengumpulan informasi awal, diperoleh struktur 

materi dan konten minyak bumi serta konten-konten media. Pada tahap 

perencanaan dihasilkan pemetaan, prototype dan storyboard yang 

kemudian dikembangkan dengan menggunakan mading tiga dimensi 

sehingga menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang valid. 

2. Media pembelajaran kimia berbasis mading tiga dimensi pada materi 

minyak bumi ini dinyatakan sangat valid dengan persentase kevalidan 

sebesar 97,5%. Hal ini terlihat dari persentase rata-rata analisis angket 

validasi media dan validasi materi pembelajaran berturut-turut yaitu 

98% dan 98,3%. Hasil uji coba praktikalitas oleh 1 orang guru dengan 

persentase 100% dinyatakan sangat praktis.  Respon siswa terhadap 

keseluruhan isi media 100% siswa menyatakan sangat bagus. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan 

penelitian maka peneliti menyarankan hal-hal berikut: 

1. Peneliti menyarankan bagi peneliti lain untuk menggunakan media 

mading tiga dimensi ini pada materi lain. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai media alternatif yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Peneliti menyarankan bagi guru untuk menggunakan media mading tiga 

dimensi ini untuk alternatif media pembelajaran di sekolah atau bahan 

ajar untuk siswa. 
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