
DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

KIMIA PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

 

NANDARI RAMADHAN 

NIM. 11417200922 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

1443 H/2022 M 



DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

KIMIA PADA MATERI IKATAN KIMIA 

 

 
Skripsi 

Diajukan untuk memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

NANDARI RAMADHAN 

NIM. 11417200922 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

1443 H/2022 M





  



 

 



iv 
 

PENGHARGAAN 

ِحْيم ْحَمنِ  الرَّ  بِْســــــــــــــــــمِ  للاِ  الرَّ

 Alhamdulillahirabbil’alamin Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada 

Allah AWT atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Desain Weblog sebagai Media Pembelajaran Kimia Pada 

Materi Ikatan Kimia”. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada junjungan alam 

Nabi Muhammad saw. Yang menjadi suri tauldan dalam kehidupan manusia. 

 Penulisan skiripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya baik dari 

segi materi, teknik penulisan maupun segi bahasa yang disampaikan. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan 

kerendahan hati menerima segala kritikan dan saran pembaca yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.      

 Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan oleh berbagai pihak, terutama dari Ayah dan Ibu tercinta Misnan dan Sri 

Wahyuni yang telah membesarkan penulis tanpa kenal lelah serta memberikan 

dorongan dan materil maupun moril, mereka adalah motivator bagi penulis. Selain itu 

tidaklah berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :       

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., 

Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III 

Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D. 

2. Bapak Dr. H. Kadar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Ibu 

Dr. Hj. Zarkasih,M.Ag., Wakil Dekan II Ibu Dr. Zubaidah Amir, MZ, M.Pd., 



vi 
 

dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons., serta Staff dan 

Karyawan/ti yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam penelitian 

ini. 

3. Bapak Dr. Kuncoro Hadi, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Kimia dan Ibu Hj. Sofyanita, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Kimia, beserta staff yang telah membantu memudahkan penulis dalam setiap 

kegiatan administrasi jurusan. 

4. Ibu Dr. Yenni Kurniawati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

mengajarkan, membimbing, serta memberi motivasi agar penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5. Ibu Neti Afrianis, M.Pd., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

program S1 dengan baik.  

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Kimia yang telah banyak mencurahkan 

segenap pengetahuan dan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku 

perkuliahan. 

7. Ibu Dra. Farida Aryani, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 

dan Ibu Vera Sofiana, S.Pd yang telah berkenan menerima penulis dan banyak 

memberikan masukan dalam melakukan penelitian. 

8. Adik saya satu-satunya Dinda Nasywaa’ri yang selalu menjadi motivasi untuk 

memberikan yang terbaik. 

9. Seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas semua kasih sayang dan 

perhatian yang diberikan selama ini. 

10. Sahabat Kos Pak Fadil Syafira Maulida, Sridevi Maharani, Nadia Rasyidah P, 

Nova Triana Putri, Tita Indriyani S, Wilna Apriani yang selalu mendukung, 

menjadi motivasi, memberi bantuan dalam pengerjaan skripsi ini. 

11. Teman-temaan sejurusan kimia angkatan 2014 khususnya kelas D yang 

namanya tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih telah menjadi 

keluarga selama duduk dibangku perkuliahan. 



vi 

12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, 

for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just 

being me at all times. 

 

Penulis berdo’a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada 

penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal 

jariyah di sisi Allah SWT serta seluruh pihak yang telah banyak membantu yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Jazakumullah Khairan Katsiron 

atas bantuan yang telah diberikan. 

Saran serta kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi 

penyempurnaan skripsi ini kea rah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal’alamin. 

 

 

 

      Pekanbaru, 18 Februari 2022 

      Penulis  

 

 

      Nandari Ramadhan 

      NIM.11417200922 

  

  



 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

“Dia memberikan hikmah ilmu yang berguna kepada siapa yang 
dikehendaki – Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu, 
sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan 

tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang 
berakal”  

(Q.S. Al-Baqarah: 269) 

Alhamdulillahirabbil’aalamiin… Alhamdulillahirabbil’aalamiin… 
Alhamdulillahirabbil’aalamiin… 

Akhirnya aku sampai ke titik ini, 

Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku yaa Rabb 

Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada-Mu yaa Rabb 

Shalawat serta salam kepada Nabi ku Rasulullah saw. Dan para  

sahabat yang mulia 

Semoga sebuah karya kecil ini menjadi amal shaleh bagiku dan  

menjadi kebanggan bagi keluarga tercinta 

Ku persembahkan karya kecil ini… 

Untuk belahan jiw ku Ayah ddan Ibu ku tersayang yang telah  

memberikan segalanya kepada ku… 

 Tanpamu aku bukanlah siapa-siapa 

Untuk Pembimbingku Ibu Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 

Terima kasih atas Bimbingan dan Arahannya Sehingga  

Terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini 

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan 

Jika hidup bisa diceritakan diatas kertas, entah berapa banyak  

kertas yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan  

TERIMAKASIH… 



viii 
 

ABSTRAK 

 

Nandari Ramadhan (2022) :  Desain Weblog sebagai  Media 

Pembelajaran Pada Materi Ikatan 

Kimia 

Kurangnya media penunjang yang disediakan untuk pokok bahasan ikatan 

kimia mempersulit pemahaman peserta didik dalam menyerap ilmu 

pelajaran. Diperlukan pengembangan media pembelajaran kimia yang 

dapat mengubah pola pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik 

untuk belajar yang dapat dilakukan diluar jam sekolah. Penelitian ini 

menggunakan model pengembangan 4-D, yang terdiri dari 4 tahap yaitu: 

Define(pendefinisian),Design(Perancangan),Development(Pengembangan,

Dissemination (Penyebarluasan). Produk dalam penelitian ini divalidasi 

oleh ahli desain media, ahli materi, diuji praktikalitas oleh guru bidang 

studi kimia, dan uji respon peserta didik di SMA Negeri 1 Tembilahan 

Hulu. Kelayakan desain weblog sebagai pembelajaran untuk mendukung 

keaktifan belajar peserta didik pada materi ikatan kimia didasarkan pada: 

a) Hasil validasi ahli media mencapai persentase 75% dengan kriteria 

valid, hasil validasi ahli materi mencapai persentase 88,2% dengan kriteria 

sangat valid.b) Tanggapan penilaian guru kimia melalui uji praktikalitas 

memperoleh persentase sebesar 92% dengan kriteria sangat valid.c) 

Respon peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu terhadap 

Desain weblog sebagai pembelajaran untuk mendukung keaktifan belajar 

peserta didik pada materi ikatan kimia, bagus.Dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut untuk menguji efektifitas produk. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran Kimia,Desain weblog 
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ABSTRACT 

Nandari Ramadhan (2022): Designing Weblog as Chemistry Learning on 

Chemical Bond Lesson 

The lack of supporting media provided for the subjects of Chemical Bond made 

students difficult to receive the knowledge.  It was necessary to develop Chemistry 

learning media that could change learning patterns to make students easier in learning 

that could be done outside school hours.  4-D development model was used in this 

research from the first stage to fourth—define, design, develovment and 

dissemination. The product of this research was validated by media design and 

material experts, its practicality was tested by Chemistry subject teachers, and student 

response was tested at State Senior High School 1 Tembilahan Hulu.  The 

appropriateness of Weblog design as learning to support student learning activeness 

on Chemical Bond lesson was based on a) the result of validation by media expert 

that its percentage was 75% with valid criterion, the result of validation by material 

expert that its percentage was 88.2% with very valid criterion, b) The response 

assessment of Chemistry subject teacher through practicality test that its percentage 

was 92% with very valid criterion, and c) good response of the tenth-grade students at 

State Senior High School 1 Tembilahan Hulu to Weblog design as learning to support 

student learning activeness on Chemical Bond lesson.  The further research was 

needed to test the product effectiveness. 

Keywords: Chemistry Learning Media, Weblog Design 
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 ملّخص

على مادة  م املدونة كوسيلة تعليم الكيمياءتصمي(: ٢٢٢٢)رمضان، ري نندا
 الروابط الكيميائية

روابط الكيميائية جتعل الصعب على الإن قلة الوسائل الداعمة املقدمة ملوضوع  
التالميذ فهم الدرس. فجاءت احلاجة إىل تطوير وسائل تعليم الكيمياء اليت ميكن أن تغري 

وىذا البحث يستخدم منوذج أمناط التعلم لتسهيل تعلم التالميذ خارج املوعد الدراسي. 
. واملنتج لنشرمراحل وىي التحديد والتصميم والتطوير وا ٤د الذي يتكون من ٤تطوير 

يف ىذا البحث مت التحقق من صحتو من قبل خبري تصميم الوسائل وخبري املواد ومت 
اختباره من حيث التطبيق العملي من قبل املدرسني يف جمال دراسات الكيمياء واختباره 

تيمبيالىان ىولو. وتعتمد  ١من خالل استجاابت التالميذ يف املدرسة الثانوية احلكومية 
على مواد الروابط الكيميائية على ما يلي: أ( تصل  يم املدونة كوسيلة التعليمى تصمجدو 

٪ مبعايري صاحلة، ٥٧نتيجة التحقق من صحة املنتج من قبل خبري الوسائل إىل نسبة 
٪ مبعايري ٨،،،وتصل نتيجة التحقق من صحة املنتخ من قبل خبري املواد إىل نسبة 
٪ ٢٨ملي بنسبة صاحلة جدا. ب( واستجاابت املدرسني من خالل اختبار التطبيق الع

 ١مبعايري صاحلة جدا. ج( واستجاابت تالميذ الفصل العاشر املدرسة الثانوية احلكومية 
الروابط الكيميائية جيدة. املدونة كوسيلة تعليم الكيمياء على مادة تيمبيالىان ىولو حنو 

 ولكن ىناك حاجة إىل مزيد من البحث الختبار فعالية املنتج.

 .ة تعليم الكيمياء، تصميم املدونةوسيل: الكلمات األساسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta 

perkembangan ilmu pengetahuan menuntut segala aspek kehidupan, dalam hal 

ini ini pendidikan pun juga harus ikut berkembang. Pemanfaatan teknologi 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam system pembelajaran telah 

mengubah system pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional 

menjadi pola modern yang bermedia Teknologi Informasi dan Komunikasi      

(Information and Communication Technology/ ICT ). Teknologi diterapkan 

dalam berbagai bidang kehidupan, dalam hal ini teknologi digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar  (Rusman, 2012). 

Pendidik yang melakukan penyampaian materi pelajaran dengan 

metode ceramah secara terus menerus akan membuat siswa kurang termotivasi 

dan tertarik dalam menyerap suatu materi pelajaran. Kurangnya media 

penunjang yang disediakan pada materi ikatan kimia juga mempersulit 

pemahaman peserta didik dalam menyerap ilmu pelajaran karena pokok 

bahasan yang lebih menekankan pada aspek mikroskopis (invisible) dan 

simbolik sehingga dibutuhkan sebuah media yang dapat menggambarkan 

secara real (Triyana Widiyaningtyas, 2014). 

Untuk melengkapi komponen belajar dan pembelajaran disekolah, 

sudah seharusnya guru memanfaatkan media atau alat bantu serta model-
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model pembelajaran terbaru yang mampu merangsang pembelajaran secara 

efektif dan efisien. Penggunaan Alat bantu media pembelajaran serta 

penggunaan model pembelajaran merupakan suatu integrasi terhadap metode 

belajar yang dipakai dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Alat 

bantu belajar memiliki peranan yang penting karena dapat membantu proses 

belajar sehingga termasuk salah satu unsur dinamis dalam belajar (Rusman, 

2012).          

  Dari pernyataan faktor-faktor yang didapat penggunaan media 

dirasa dibutuhkan dalam memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang 

ditemukan. Media Pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran karena merupakan sarana untuk meningkatkan kegiatan proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan. Sehingga Tercapainya tujuan pembelajaran yang sempurna dan 

juga lebih baik.         

  Ayat Al-Quran pada surah An-Nahl Ayat 89 dijelaskan tentang 

media yang berbunyi :  

Artinya : “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 

umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan 

kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami 
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turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 

dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri” (Al-Qur'an, 16:89).      

  Ayat ini secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada manusia 

untuk menggunakan sebuah alat/ benda sebagai suatu media dalam 

menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT menurunkan Al Qur‟an 

kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan segala sesuatu, maka sudah 

sepatutnya jika seorang menggunakan suatu media tertentu dalam menjelaskan 

segala hal (ad-Dimasyqi, 2002).       

  Dari banyak macam-macam media pembelajaran, weblog 

merupakan pilihan yang tepat digunakan. Web atau blog pendidikan dapat 

digunakan untuk menyampaikan berbagai materi pembelajaran yang dapat 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Hal ini karena web atau blog sangat 

fleksibel dalam penggunaannya karena dapat diakses kapanpun dan 

dimanapun.          

  Dengan adalanya integrasi teknologi informasi dapat mengambil 

peran penting sebagai alat bantu mempelajari materi kimia yang bersifat 

abstrak. Salah satu integrasi teknologi informasi dalam menyusun bahan ajar 

multimedia yaitu dengan memadukan teks, gambar dan juga animasi yang 

diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan, motivsi dan keaktifan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.       

  Berdasarkan latar belakang diatas, pengembangan media 

pembelajaran kimia sangat diperlukan sehingga dapat mengubah pola 
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pembelajaran dan juga memudahkan peserta didik untuk melakukan proses 

belajar diluar jam sekolah. Sumber belajar weblog juga dapat dimanfaatkan 

guru dan siswa dalam proses belajar. Materi kimia disajikan dalam modul 

berbasis weblog, sehingga bisa membuat siswa lebih tertarik untuk 

mempelajarinya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan penelitian dengan judul “Desain Weblog Sebagai Media 

Pembelajaran Kimia Pada Materi Ikatan Kimia” 

B. Penegasaan Istilah 

1. Media  

Salah satu alat komunikasi dalam proses pembelajaran, dikatakan 

demikian karena di dalam media pembelajaran terdapat proses 

penyampaian pesan dari pendidik kepada anak didik (Indriana, 2011). 

2. Blog 

Kata blog sendiri berasal dari kata weblog. Weblog pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Jhon Barger. Barger memberi 

nama weblog untuk mengkhususkan istilah website yang bersifat 

pribadi dan sering diperbarui dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, 

blog adalah website yang bersifat personal, yang memuat opini 

personal dan hal-hal lain untuk mengaktualisasikan diri dan 

mengabarkannya pada komunitas global  (Sartono, 2016). 

3. Ikatan Kimia 

Ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antara atom yang 

menyebabkan suatu senyawa dapat bersatu (Yenti, 2016). 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka, dapat 

diidentifikasikan  masalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

b. Minimnya pemanfaatan internet dalam pendidikan, khusunya 

dalam proses belajar mengajar 

2. Batasan Masalah  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti, 

dan menginggat keterbatasan waktu, tenaga, maka penulis perlu 

membuat batasan masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dikhususkan untuk mendesain weblog media 

pembelajaran kimia. 

b. Penelitian ini dikhususkan pada materi ikatan kimia. 

c. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D terdiri 

atas 4 tahap yaitu :Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), 

Development (Pengembangan), and Dissemination 

(Penyebarluasan). 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni : 
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1. Bagaimana desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada 

materi ikatan kimia ?.  

2. Bagaimanakah tingkat validitas dan praktilitas desain weblog sebagai 

media pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia ?.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah : 

a. Menghasilkan weblog pembelajaran kimia untuk mendukung keaktifan 

belajar peserta didik pada materi ikatan kimia. 

b. Mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas desain weblog sebagai 

media pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik, guru, 

sekolah dan peneliti lain yang ingin menindak lanjutin hasil penelitian ini : 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Dapat dijadikan sebagai sumber belajar, 

2) Dapat membantu dalam memahami materi kimia, 

3) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, 

b. Bagi Guru 

1) Dapat membantu guru saat pembelajaran dengan penggunaan 

model pembelajaran kimia berbasis weblog dapat 

memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan dikelas. 
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2) Dapat membantu guru untuk menghasilkan pembelajaran yang 

lebih efektif serta memotivasi guru untuk terus 

mengembangkan media pembelajaran yang ada. 

c. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi 

lembaga media yang berupa media pembelajaran website ini 

sebagai acuan dalam pelakasanaan pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti dan Pembaca 

  Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pembaca khususnya calon guru untuk menerapkan model 

pembelajaran yang bermanfaat sehingga dapat literasi sains 

siswa. 

F. Spesifikasi Produk  

Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan 

media pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia. Adapum 

spesifikasi produk pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Media yang dihasilkan weblog yang dapat dijalankan pada laptop 

dan smartphone. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat diakses 

menggunakan koneksi internet (online). 
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3. Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia diperuntukan 

bagi peserta didik SMA kelas X yang dilengkapi dengan gambar 

pendukung.  

4. Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimia dilengkapi dengan latihan soal. 

5. Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimia, didesain agar dapat memudahkan peserta didik 

dalam mempelajari dan memahami materi ikatan kimia untuk 

keberhasilan belajar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

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. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk mengungkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal (Arysad, 2013). 

Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan 

kata teknologi yang berasal dari kata latin tekne (bahasa inggris art) 

dan logos (bahasa indonesia “ilmu”). Menurut webster, “art” adalah 

keterampilan (skill) yang diperoleh lewat pengalaman, studi dan 

observasi. Dengan demikian teknologi tidak lebih dari suatu ilmu yang 

membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat pengalaman, 

studi, dan observasi. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan 
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pembelajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai : 

“Perluasan konsep tentang media, dimana teknologi bukan sekedar 

benda, alat bahan atau perkakas tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, 

organisasi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan ilmu” 

(Arysad, 2013). 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (S.Sadiman, 

1996). Association for Education and Comunication (AECT) 

mendefenisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk 

suatu proses penyaluran informasi (Usman, 2002). National Education 

Association (NEA) mendefinisikan media yaitu sebagai yang dapat 

dimanipulasikan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 

mempengaruhi efektifitas program instruksional. 

Dari keseluruhan pengertian diatas, secara umum dapat dikatakan 

bahwa sustansi media pembelajaran adalah : (1) bentuk saluran, yang 

digunakan untuk menyalurkan p esan, informasi atau bahan pelajaran 

kepada penerima pesan atau pembelajar, (2) berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar 

untuk belajar, (3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang pembelajar untuk belajar, dan (4) bentuk-bentuk 
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komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik 

cetak maupun audio, visual, audio-visual (Arysad, 2013). 

Dari berbagai pengertian tersebut, kita bisa memahami bahwa 

media merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi para siswa 

dan pendidik dalam proses belajar dan mengajar. Peran Guru semakin 

luas dengan adanya media pembelajaran. Sedangkan anak didik akan 

terbantu untuk belajar dengan lebih baik, secara terangsang untuk 

memahami subjek yang tengah diajarkan dalam bentuk komunikasi 

penyampaian pesan yang lebih efektif dan efisien (Indriana, 2011). 

Penggunaan media pembelajaran sangat penting bagi proses belajar 

dan mengajar. Dikatakan demikian karena media pembelajaran sangat 

membantu pendidik atau pengajar dalam memberikan pengajaran 

secara maksimal, efektif, serta efisien. Karena itu, tidak salah bila ada 

ungkapan, “bantuan yang baik adalah seperti jendela, yang tidak butuh 

perhatian, tapi mampu membiarkan cahaya masuk kedalam” (Indriana, 

2011). 

Tujuan utama media pembelajaran adalah  unruk memadukan 

aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran siswa. Tiga aspek ini menjadi indicator 

keberhasilan siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan (Indriana, 2011). 
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2. Pengembangan Media Pembelajaran 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengembangan 

adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan (1989:414). Menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa 

pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah 

sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Kegiatan 

pengembangan meliputi tahapan : perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga 

diperoleh bentuk yang dianggap memadahi (Sukiman, 2012). 

Pengembangan dalam pengertian yang sangat umum berarti 

pertumbuhan, perubahan serta perlahan (evolusi), dan perubahan 

secara bertahap, pengertian ini kemudian diterapkan dalam berbagai 

bidang kajian dan praktik yang berbeda. Sedangkan dalam bidang 

teknologi pembelajaran (Instructional technology), pengembanga 

memiliki arti yang khusus. Menurut Seels &richery, pengembangan 

berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi 

rancangan ke dalam bentuk fisik, atau dengan ungkapan lain, 

pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan 

pembelajaran (Setyosari, 2010). 

Pengertian pengembangan media pembelajaran tersebut pada 

dasarnya adalah upaya menyusun program media pembelajaran yang 

lebih tertuju pada perancangan media yang akan ditampilkan atau 
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digunakan dalam proses belajar mengajar yang terlebih dahulu 

direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau siswanya. 

Sehubungan dengan pengembangan media pengajaran ini, 

Arief S, Sadiman , dkk. Mengemukakan urutan langkah-langkah yang 

perlu  diambil dalam mengembangkan program media, sebagai 

berikut : (Usman, 2002) 

1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, 

2. Merumuskan tujuan instruksional (Instrucsional Objectivities) 

secara oprasional dan jelas, 

3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat 

tercapainya tujuan, 

4. Mengembangkan alat ukur keberhasilan, 

5. Menulis naskah media, 

6. Mengadakan tes dan revisi.     

  Metode pembelajaran sebagai salah satu komponen 

pembelajaran, tidak dapat luput dari pembahasan sistem pembelajaran 

secara menyeluruh. Pemanfaatan media merupakan bagian yang harus 

mendapat perhatian dari guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Namun kenyataanya, media pembelajaran masih sering terabaikan 

dengan berbagai alasan, diantaranya terbatasnya waktu untuk 

membuat persiapan, sulit mencari media yang tepat, tidak adanya 

dana, dan lain sebagainya (Sadiman, 2008). 
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 Berdasarkan pengertian para ahli penulis menarik 

kesimpulan berpendapat pengembangan media adalah proses yang 

dilakukan untuk menyusun media pembelajaran melalui langkah yang 

sistematis. 

3. Weblog 

a. Pengertian Weblog 

Blog, secara bahasa merupakan kependekan dari weblog. 

Weblog sendiri merupakan kependekan dari “Logging the web”. 

Asal-usul dari istilah “logging the web” adalah memasuki web 

dan menuliskan kesimpulan link-link mana yang menarik dan 

memberikan pendapat tentang link tersebut di jurnal online-nya. 

Banyak yang mengatakan bahwa blog adalah diari pribadi 

(personal diary) yang bisa diakses secara online di internet. 

Secara sederhana, blog juga bisa disebut sebagai website 

pribadi. Pengguna dapat menulis catatan atau artikel di bagian 

yang sedang berlangsung dan artikel terbaru akan muncul di 

bagian atas. Pengunjung dapat membaca artikel dan berkomentar 

secara bersamaan. Komentarnya sendiri dapat di berikan secara 

langsung atau melalui jalur e-mail yang telah disediakan.  

Beberapa alasan memilih blog  sebagai website pribadi 

adalah sebagai berikut : 
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1) Tidak harus mahir pemograman web. Ini karena penyedia 

layanan menawarkan fitur wizard yang memudahkan 

pengaturan. 

2) Hal ini dikarenakan penyedia layanan telah memberikan 

fitur wizard, sehingga mudah dalam instalasinya. 

3) Waktu yang singkat dalam membuatnya. Fitur wizard juga 

menjadi alasan mengapa sebuah website dapat dibuat hanya 

dalam beberapa langkah. 

4) Dapat mempunyai banyak teman dalam komunitas blog 

tersebut. 

5) Memperoleh kebebasan berekspresi. 

6) Murah dan bahkan gratis. 

7) Merupakan wahana efektif untuk publikasi, baik diri, 

produk, atau kegiatan bisnis lainnya. (Prasojo) 

8) Menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk 

mencari informasi yang mereka butuhkan. 

9) Isi dari materi pembelajaran dapat di-update dengan mudah 

(Rusman, 2012). 

b. Kelebihan Weblog 

Ada beberapa kelebihan weblog, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1) Memungkinkan setiap orang di mana pun, kapan pun, untuk 

mempelajari apapun. 
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2) Pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan 

langkah-langkahnya dirinya sendiri karena pembelajaran 

berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat 

individual. 

3) Kemampuan untuk membuat tautan (link), sehingga 

pembelajaran dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, 

baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. 

4) Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang 

tidak memiliki cukup waktu untuk belajar  (Prasojo). 

5) Dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di 

dalam belajar. 

6) Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan 

untuk memperkaya materi pembelajaran. 

7) Menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk 

mencari informasi yang mereka butuhkan. 

8) Isi dari materi pembelajaran dapat di-update dengan mudah 

(Rusman, 2012). 

c. Kekurangan Weblog 

Ada beberapa kekurangan weblog, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Keterbatasan sarana prasarana. Untuk membuat dan 

memanfaatkan blog sebagai media dan sumber belajar 

dibutuhkan perangkat trknologi baik computer atau handphone 



17 

 

yang tersambung akses internet. Selain tidak semua siswa 

memiliki computer, tidak semua tempat atau wilayah juga 

terdapat jaringan internet. Keterbatasan sarana dan prasarana 

inilah yang menjadi kelemahan utama dari pemanfaataan blog 

sebagai media dan sumber belajar. Blog memang bisa diakses 

kapan saja dan dimana saja, tetapi selama tidak ada jaringan 

internet yang tersambung melalui perangkat gadget, maka 

selama itu pula ia tidak bisa diakses oleh siapapun. 

2)  Bertambahnya beban tugas guru. Konsekuensi lain yang harus 

ditanggung oleh guru yang memanfaatkan blog, yakni beban 

dan tugas menjadi bertambah. Jika biasanya, setelah jam pulang 

sekolah guru tidak lagi disibukkan dengan urusan pembelajaran 

siswa, maka guru yang memanfaatkan blog sebagai media dan 

sumber belajar mesti aktif mengelola dan mengontrol blognya. 

(Nugroho). 

4. Ikatan Kimia 

Pada umumnya atom tidak berada bebasa tapi saling berikatan 

dengan atom lain membentuk senyawa. Ikatan inilah yang disebut 

dengan ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antara 

atom yang menyebabkan suatu senyawa dapat bersatu. Kekuatan gaya 

tarik menarik ini menentukan sifat-sifat kimia dan fisika dari senyawa, 

seperti dapat menghantarkan listrik, kepolaran, kereaktifan, bentuk 

molekul, warna, sifat magnet, titik didih yang tinggi dapat dijelaskan 
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melalui berbagai teori mengenai ikatan kimia (Yenti, 2016). Ikatan 

kimia terjadi karena kecendrungan atom mempunyai konfigurasi 

electron seperti gas mulia. Daya tarik kedua atom terjadi karena 

adanya electron pada kulit terluar. Electron pada kulit ini mempunyai 

kecendrungan menyamai konfigurasi electron gas mulia, dengan cara 

menerima atau memberikan electron pada atom lain (Syukri, 1999). 

Gas Mulia 

Kebanyakan atom ditemukan berikatan dengan atom lain, 

namun masih ada yang didapati dalam bentuk monoatom, yaitu gas 

mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn). Pada system periodic, unsur-unsur 

gas mulia terletak dalam golongan VIIIA atau disebut juga dengan 

golongan O. Jumlah electron pada masing-masing kulit dapat sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Jumlah Elektron Setiap Kulit pada Unsur-Unsur 

Gas Mulia 

 

 

 

 

 

 

      Unsur 

  Gas Mulia 

Kulit 

K L M N O P 

He 2      

Ne 2 8     

Ar 2 8 8    

Kr 2 8 18    

Xe 2 8 18 18 8  

Rn 2 8 18 32 18 8 
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Sebagai pembanding lihat kulit unsur golongan IA dan VIIA pada 

Tabel 2.1 Dengan memperhatikan secara cermat, ternyata keistimewaan 

gas mulia mempunyai jumlah electron valensi = 8 (kecuali Helium = 2). 

Teori atom mekanika gelombang menyatakan bahwa electron kulit 

terluar yang penuh adalah 1s
2
 untuk He, dan ns

2
 np

6
 untuk Ne, Ar, Kr, 

dan Xe. (Syukri, 1999). 

Tabel 2.2 Jumlah electron tiap kulit unsur golongan IA dan 

VIIA 

Unsur Golongan 

Kulit 

K L M N O P 

IA 

H 1      

Li 2 1     

Na 2 8 1    

K 2 8 8 1   

Rb 2 8 18 8 1  

Cs 2 8 18 32 18 1 

VIIA 

F 2 7     

Cl 2 8 7    

Br 2 8 18 7   

I 2 8 18 18 7  

At 2 8 18 32 18 7 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa atom akan stabil bila 

electron kulit terluar (electron valensinya) terisi penuh. Jadi, bagi 
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semua unsur berlaku suatu ketentuan yang disebut aturan octet. Aturan 

octet menyatakan bahwa suatu atom cenderung mempunyai electron 

valensi delapan, yaitu seperti gas mulia (kecuali helium = 2) (Syukri, 

1999). 

a. Kecendrungan Atom 

 Unsur yang electron valensinya tidak terisi penuh 

cenderung berubah untuk menyamai gas mulia, yaitu dengan cara 

melepas atau menerima electron. Kecendrungan suatu unsur dalam 

menerima atau melepaskan electron valensinya bergantung pada 

besarnya energy yang dibutuhkan atau dilepaskan. Unsur yang 

energy ionisasinya kecil akan melepaskan electron, dan yang besar 

akan menerima electron lain. Jumlah electron yang dilepaskan atau 

diterima bergantung pada jumlah electron valensi unsur yang 

bersangkutan.  

 Berdasarkan nilai energi ionisasi dari kiri ke kanan pada 

tabel periodik, unsur yang kecil energi ionisasinya adalah bagian 

kiri dan bagian bawah. Sebaliknya, unsur yang besar nilainya 

terletak pada bagian kanan dan bagian atas. Sehingga unsur 

golongan IA dan IIA cenderung melepaskan electron untuk 

menyamai konfigurasi electron gas mulia. Unsur golongan IIA, 

IVA, dan VA sebagaian bersifat melepas dan sebagian lagi 

menerima. 

b. Ikatan Ion 
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 Atom yang cenderung menerima electron bertemu dengan 

yang cenderung melepas electron akan membentuk suatu ikatan 

yang disebut ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi 

antara ion positif dan ion negative, hal ini dikarenakan ion positif 

dan ion negative memiliki muatan yang berlawanan sehingga 

terjadi tarik menarik. Ion positif dan negative dapat terbentuk 

apabila terjadi serah terima electron antar atom. Atom yang 

melepaskan electron akan menjadi ion positif, dan sebaliknya, yang 

menerima electron akan menjadi ion negative, seperti unsur Na dan 

Cl. 

 

                              Gambar 2.1  Proses terbentuknya ikatan ion antara Na dan Cl 

  Untuk menyatakan electron ikatannya digunakan titik-titik. 

Dengan rumus titik-titik, yang disebut dengan rumus Lewis atau 

struktur Lewis, electron dengan mudah dapat dihitung dan dapat 

dilihat bahwa atom mencapai konfigurasi gas mulia. (Fessenden, 

1982) 
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 Catatan : 

 Jumlah electron yang dilepaskan atau diterima atom harus 

sesuai dengan kecendrungan atau golongannya. 

 Unsur logam ditulis sebagai monoatom, seperti K, Co, dan 

Hg. 

 Unsur karbon, belerang, dan fosfor dituliskan masing-

masing sebagai C, S atau S8 atau P4. (Fessenden, 1982) 

c. Ikatan Kovalen 

 Dalam banyak contoh, pembentukan zat berion tidak begitu 

menarik. Misalnya, pembentukan katio memerlukan begitu besar 

energy (energy ionisasi) yang dapat diperoleh kembali dari energy 

yang dilepaskan, bila anion terbentuk dan menghabiskan ion yang 

padat (afinitas electron dan energy kisi). Dalam keadaan seperti ini, 

ikatan kovalen terbentuk. 

 Ikatan Kovalen  merupakan hasil persekutuan (sharing) 

sepasang electron antara atom. Kekuatan ikatan merupakan hasil 

tarik-menarik antara electron yang bersekutu dan inti yang positif 

dari atom yang membentuk ikatan. Dalam keadaan ini electron 

berfungsi sebagai perekat yang mengikat atom-atom itu menjadi 

satu. (James, 1999) 

1) Ikatan Kovalen Tunggal 



23 

 

  Ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama 

pasangan elektron disebut ikatan kovalen. ikatan kovalen 

terbentuk karena serah terima elektron tidak dimungkinkan. 

Contoh : 

Gambarkan terjadinya Ikatan Kovalen pada HCl 

   H = 1        Cl = 2,8,7 

   Sesuaikan dengan aturan oktet, atom H kekurangan 

1 elektron (sehingga menyerupai helium). Demikian juga, 

atom klorin membutuhkan tambahan satu elektron (sehingga 

menyerupai argon). 

  Meskipun keelektronegatifan Cl lebih besar dari 

hidrogen, atom Cl tidak dapat menarik langsung elektron dari 

atom H, karena atom H juga mempunyai daya tarik elektron 

yang relatif besar. Keadaan yang lebih stabil dapat dicapai 

dengan pemasangan elektron (membentuk ikatan kovalen) 

masing-masing atom H dan Cl menyumbang 1 elektron untuk 

membentuk pasangan elektron milik bersama.  ikatan kovalen 

pada HCL, sebagai berikut : 
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2) Ikatan Kovalen Rangkap dan Rangkap tiga 

 Dua atom dapat membentuk ikatan dengan sepasang, dua 

pasang atau tiga pasang electron bergantungan pada jenis 

unsur yang berikatan. Ikatan dengan sepasang electron 

disebut ikatan tunggal yang menggunnakan dua pasang 

electron ikatan rangkap, sedangkan yang mengginakan tiga 

pasang electron disebut ikatan rangkap tiga. Ikatan kovalen 

rangkap misalnya pada pembentukan O2. 

   Ikatan Kovalen rangkap tiga misalnya pembentukan N2, 

seperti berikut : 

d. Ikatan Logam 

Unsur logam pada umumnya mempunyai sedikit elektron di 

kulit terluar. Oleh karena itu kulit terluar unsur logam relatif 

longgar (terdapat banyak tempat kosong). Elektron dapat berpindah 

dari satu atom ke atom lain. Mobilitas elektron dalam logam 

sejenis yang bebas sehingga elektron valensi logam mengalami 
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delokalisasi, yaitu suatu keadaan dimana elektron valensi tersebut 

tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-

pindah dari satu atom ke atom lain. elektron elektron valensi 

tersebut berbaur sehingga menyerupai awan atau lautan yang 

membungkus ion-ion positif logam di dalamnya. Jadi, struktur  

logam dapat dibayangkan terdiri dari ion-ion positif yang 

dibungkus oleh awan atau lautan elektron valensi.  

Struktur logam Seperti di atas dapat menjelaskan sifat-sifat 

khas logam, Seperti daya hantar listrik, sifat dapat ditempa dan 

dapat ditarik. Logam merupakan konduktor yang  baik karena 

elektron valensinya yang mudah mengalir. Logam dapat ditempa 

atau dapat ditarik karena ketika logam dipukul atau ditarik, atom-

atom logam hanya bergeser sedangkan ikatan didalamnya tidak 

terputus (Sudarmo, 2006). 

B. Penelitian yang relevan 

Berikut beberapa penelitian dengan faktanya yang relevan dengan 

judul penelitian yang dilakukan : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widyo Nugroho,dkk yang berjudul: 

Perancangan Media Komunikasi Berbasis Web Untuk Pembelajaran”. 

Tujuan dan hasil penelitian ini  untuk melihat efektivitas dan efisien 

pembelajaran dengan merancang media komunikasi berbasis web.Situs 

yang telah dibuat telah diujicobakan terhadap 30 mahasiswa, 96% 

mengatakan program ini sangat menarik dan sangat membantu dalam 



26 

 

kegiatan pembelajaran. Selain itu 90% menyatakan program ini dapat 

mengatasi kebosanan terhadap perkuliahan di kelas dalam bentuk 

metode ceramah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Rahmayanti Hasibuan,dkk yang 

berjudul “Pengaruh Pembelajaran Interaktif Berbasis Web pada Materi 

Metabolisme Karbohidrat Terhadap Motivasi dan Kemandirian Belajar 

Mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh perbaikan 

pembelajaran interaktif berbasis web dan pengaruhnya terhadap 

motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa. Sampel yang diuji 

cobakan sebanyak 31 orang mahasiswa semester 4. Hasil yang dilihat 

diperoleh dari data angket motivasi, kemandirian belajar, dan respon 

mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis web, selanjutnya hasil 

belajar diperoleh dari data evaluasi tugas mahasiswa. Hasil yang 

diperoleh dari angket motivasi 45,16% tergolong kategori tinggi, titik 

kemandirian belajar 32,26% tergolong kategori tinggi, dan respon 

siswa terhadap pembelajaran berbasis web sebesar 51,61% tergolong 

kategori tinggi. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang menjelaskan 

mengenai variable penelitian yang dikaji dimana didalamnya 

mencerminkan indicator yang akan digunakan untuk mengukur variable 

yang bersangkutan (Ridwan, 2014). Direktorat Pendidikan Tinggi 

Depdikbud menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu 
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yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari pengertian tersebut 

dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi factor-faktor 

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Narbuko, 

2009). 

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2012). Model pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model 4-D yang terdiri dari tahap define 

(Pendefinisian) merupakan suatu penetapan dari ketentuan dalam belajar. 

Dalam memastikan serta menentukan ketentuan-ketentuan belajar yang 

sebelumnya dapat menganalisis maksud dari batasan materi yang akan 

dikembangkan mengenai perangkatnya, design (perancangan) merupakan 

langkah dari tujuan dalam mempersiapkan beberapa tipe dari suatu 

perangkat pembelajaran, development (pengembangan) merupakan tahap 

untuk melakukan uji skala kecil yang meliputi kevalidan dan kepraktisan 

dari bahan ajar ataupun media pembelajaran yang sudah dirancang dan 

disseminate (penyebaran) merupakan tahap penyebaran produk jadi untuk 

dilakukan uji skala besar. 

D. Keranga Berfikir 

Pada penilitian desain ini, peneliti mendesain suatu produk berupa 

media pembelajaran kimia bebentuk weblog. Media pembelajaran kimia 

yang didesain diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi 

peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif, mampu menyelesaikan 
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masalah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Untuk itu 

peneliti menyusun kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.2 Keranga Berfikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Tembilahan Hulu. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi 

terhadap produk weblog kimia yang dihasilkan. Yang meliputi ahli 

desain , ahli materi pembelajaran, guru kimia dan sasaran uji coba 

weblog. 

a. Ahli Media 

Ahli media pendidikan minimal memiliki pendidikan 

sarjana S2 (strata dua) yang berasal dari dosen dan memiliki 

pengalaman serta keahlian dalam perancangan maupun 

pengembangan desain media pembelajaran. Pemilihan ahli desain 

pembelajaran ini diharapkan akan memberikan penilaian terhadap 

modul untuk mengukur tingkat kevalidan modul yang telah 

dikembangkan. (Chaeruman, 2015) 
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b. Ahli Materi  

Ahli materi pembelajaran memiliki latar elakang 

pendidikan minimal S1 dalm bidang pendidikan kimia, telah 

bekerja dan menekuni bidang tersebut minimal lima (5) tahun. 

(Chaeruman, 2015) 

c. Respon Guru Kimia 

Dalam penelitian ini guru kimia diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap weblog. Penilaian tersebut berupa respon guru 

tentang produk yang didesain. Menurut Gagne, buku ajar yang 

terbaik di dunia tidak akan memenuhi fungsi dan peranannya jika 

buku tersebut tidak disukai oleh seorang pengajar. 

d. Sasaran Uji Coba 

Uji coba weblog yang digunakan berupa uji coba terbatas 

yang disebut uji coba kelompok kecil. Sasaran uji coba weblog 

diberikan kepada 10 orang peserta didik kelas X di SMA yang 

telah mempelajari materi Ikatan Kimia. Uji ini dilakukan untuk 

melihat respon peserta didik terhadap weblog yang dihasilkan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Desain Weblog kimia sebagai media 

pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis Research and Development (R&D) 

atau penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang 
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digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2012). Model pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti alur dari Sivasailam Thiagarajan, Dorothy 

S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate atau 

diadaptasikan menjadi model 4-P, yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran. (Trianto, 2010). 

1. Tahap Pendefinisian (define) 

Pendefinisian dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam 

proses pembelajaran. Tahap ini dilakukan dengan studi pendahuluan 

melalui wawancara terhadap guru di sekolah tujuan penelitian. Tahap 

pendefinisian yang dilakukan meliputi : 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum berfungsi untuk menetapkan pada 

kompetensi yang mana desain weblog ini dikembangkan. Desain 

weblog yang dikembangkan menyesuaikan kurikulum yang 

berlaku yaitu kurikulum K-13. 

b. Analisis kebutuhan 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlu atau 

tidak desain weblog dikembangkan. Tahap ini dilakukan melalui 

wawancara terhadap guru kimia mengenai masalah yang terjadi 

dalam proses pembelajaran pada materi ikatan kimia. 

c. Analisis Konsep 
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Analisis konsep dilakukan untuk mengidentifikasi konsep 

pokok yang akan disajikan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

terdapat dalam silabus. Desain weblog dikembangkan pada 

kompetensi dasar (KD) 3.5 yaitu membandingkan proses 

pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen 

koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel (atom, 

ion, molekul) materi dan hubungannya dengan sifat fisik media, 

dan 4.5 yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk 

menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen 

berdasarkan sifat fisika. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap design merupakan tahap mendesain media yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Pada 

tahap ini akan dibuat storyboard untuk merancang media 

pembelajaran. Setelah itu, hasil dari rancangan pada storyboard 

akan dilakukan media pembelajaran menggunakan desain weblog. 

Produk desain ini akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap development atau tahap pengembangan ini 

merupakan tahap untuk melakukan uji coba dan melakukan 

penyempurnaan produk sehingga akan didapatkan sebuah produk 

yang dapat diuji cobakan hingga tahap final yaitu implementasi 

dari produk yang telah dibuat. 
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a. Uji Coba 

Melalui tahap ini, media pembelajaran yang telah dilakukan 

revisi selanjutnya akan diuji cobakan lapangan terbatas. Uji 

coba lapangan terbatas pada penelitian ini yaitu uji coba one to 

one, dimana urutan uji coba produk lapangan terbatas one to 

one adalah: memilih guru yang mengajar materi kimia dan 

beberapa orang siswa yang sedang atau telah mempelajari 

materi kimia khususnya materi Ikatan Kimia yang sesuai 

dengan produk dalam penelitian ini. 

b. Revisi Media 

Media pembelajaran yang telah diuji coba lapangan terbatas 

akan disempurnakan melalui tahapan revisi media 

pembelajaran dimana tahap revisi ini adalah memperbaiki 

media pembelajaran berdasarkan respon dari guru kimia dan 

siswa yang telah diuji coba. 

4. Tahap Penyebarluasan (Dissemination) 

Setelah diuji coba dan instrument telah direvisi, tahap 

selanjutnya adalah tahap diseminasi. Tujuan dari tahap ini adalah 

menyebarluaskan desain weblog sebagai media pembelajaran kimia 

dan mempromosikan produk akhir kepada guru kimia di SMA Negeri 

1 Tembilahan Hulu. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitiannya. Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-

bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat 

dipercaya. Dalam penelitian dapat digunakan berbagai macam metode, 

diantaranya dengan angket, observasi, wawancara, tes, dan analisis 

dokumen (Sudaryono, 2013). 

  Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan bila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Arus informasi 

dalam wawancara yaitu pewawancara, responden, pedoman 

wawancara, dan situasi wawancara (Ridwan, 2014). Wawancara yang 

dilakukan dengan salah seorang guru kimia di SMA diperoleh 

informasi bahwa peserta didik tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran berupa weblog. 

2. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada seseorang 

yang bersedia untuk memberikan respon (responden) sesuai dengan 

perminataan pengguna (Ridwan, 2014). Angket yang digunakan dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah angket uji validitas oleh 
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ahli desain media, ahli materi pembelajaran dan angket uji coba 

terbatas oleh peserta didik. 

a. Instrumen validitas oleh ahli media 

  Pembuatan media pembelajaran berbentuk weblog kimia 

terlebih dahulu di validasi oleh ahli media. Media pembelajaran 

berbentuk weblog kimia ini divalidasi oleh 1 orang ahli media. 

Penilaian instrument disusun menurut skala perhitungan rating 

scale. Rating scale  atau skala bertingkat adalah suatu ukuran 

subjektif yang dibuat berskala (Sugiyono, 2012). Adapun tabel skala 

angketnya sebagai berikut : 

  Tabel 3.1Skala angket oleh ahli media 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Tidak baik 2 

Sangat Tidak baik 1 

(Ridwan, 2014) 

b. Instrumen validasi oleh ahli materi 

Pembuatan media pembelajaran berbentuk weblog kimia 

terlebih dahulu divalidasi oleh ahli materi. Media pembelajaran 

berbentuk weblog kimia ini divalidasi oleh 1 orang ahli materi. 

Penilaian instrument disusun menurut skala perhitungan rating 

scala. Adapun table skala angketnya sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Skala Angket oleh Ahli Materi 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Tidak baik 2 

Sangat Tidak baik 1 

(Ridwan, 2014) 

c. Instrumen Uji Kepraktisan 

Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, media 

pembelajaran berbentuk weblog kimia tersebut direvisi sesuai saran 

dan kritik dari validator. Setelah valid, media pembelajaran diuji 

cobakan kepada 1 orang guru kimia dari SMA Negeri 1 

Tembilahan Hulu. Penilaian instrument disusun menurut skala 

perhitungan rating scale. Adapun table skala angketnya sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3. Skala angket oleh Guru 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Tidak baik 2 

Sangat Tidak baik 1 

(Ridwan, 2014) 

d. Instrumen Tanggapan Peserta Didik 

Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, media 

pembelajaran kimia tersebut direvisi sesuai dengan masukan dari 

validator. Kemudian setelah valid pembuatan media pembelajaran 

kimia tersebut diuji cobakan kepada 10 orang peserta didik SMAN 

1 Tembilahan Hulu. 
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Lembar instrumen respon peserta didik berisi mengenai 

pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tanggapan peserta didik 

terhadap media pembelajaran kimia berbentuk weblog kimia yang 

didesain. Lembar instrument ini dilengkapi dengan jawaban respon 

peserta didik. 

Dokumentasi merupakan salah satu instrument penelitian 

yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh baik 

sebelum penelitian dilakukan. Dokumentasi dapat berupa rekaman, 

video atau lembaran-lembaran. Dalam penelitian ini, studi 

dokumen dilakukan untuk mendukung, melengkapi, menginformasi 

data penelitian baik sebelum maupun sesudah penelitian agar hasil 

penelitian menjadi jelas dan lengkap serta dapat dipercaya. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 

Data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis melalui analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif yang mendeskripsikan hasil uji validitas dan uji 

coba terbatas. Adapun kedua teknik tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 

menganalisis data kualitatif yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka (Trianto, 2010). Teknik analisis deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mengelompokkan informasi-informasi berupa 
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saran/masukan yang diberikan oleh validator sehingga diperoleh 

kesimpulan umum. 

2. Analisis kuantitaf 

Data kuantitatif  ialah data yang berbentuk angka atau 

bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau 

statistika (Sugiyono, 2012). Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang berupa angka-angkanya diperoleh dari 

angket penilaian weblog. 

a. Analisis Validitas Weblog 

Analisis data yang diperoleh dari angket validitas dengan 

rating scale diperoleh dengan cara : 

1) Menentukan skor maksimal. 

Skor maksimal = jumlah butir komponen x skor maksimal 

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing-masing validator. 

3) Menentukan persentase 

           
                   

             
      % (Wafa, 2018) 

Sebagai dasar dan pedoman penafsiran untuk 

menentukan tingkat validitas serta dasar pengambilan 

keputusan untuk merevisi hasil desain, digunakan kriteria 

kualifikasi penilaian persentase dalam pengertian kualitatif 

yang ditunjukkan pada table berikut : 
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Tabel 3.5. Kriteria hasil uji validitas Weblog Kimia 

No Interval Kriteria 

1 81% - 100% Sangat valid 

2 61% - 80%  Valid 

3 41% – 60% Cukup valid 

4 21% – 40% Kurang valid 

5 0% – 20% Tidak valid 

(Ridwan, 2014) 

Berdasarkan kriteria diatas, weblog dinyatakan valid jika 

memenuhi interval ≥ 61% dari seluruh unsur yang terdapat 

dalam angket penilaian ahli materi dan ahli desain media. 

Weblog ini akan dibuat memenuhi kriteria valid. Oleh karena 

itu, dilakukan revisi apabila masih belum memenuhi kriteria 

valid. Jika hasil penilaian validator menunjukkan hasil ≥61% 

maka produk weblog dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk 

mendukung keaktifan belajar kimia peserta didik. 

b. Analisis Respon 

Analisis data yang diperoleh dari respon guru kimia dengan 

rating scale diperoleh dengan cara : 

1) Menentukan skor maksimal. 

Skor maksimal = jumlah butir komponen x skor maksimal 

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing – masing reviewer 

3) Menentukan persentase 

                               
                   

             
      % (Wafa, 2018) 
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4) Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif berdasarkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.6 Kriteria hasil uji Respon Guru 

No Interval Kriteria 

1 81% - 100% Sangat valid 

2 61% - 80%  Valid 

3 41% – 60% Cukup valid 

4 21% – 40% Kurang valid 

5 0% – 20% Tidak valid 

 (Ridwan, 2014) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 berdasarkan Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimia,maka dapat beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran kimia berupa desain 

weblog sebagai media pembelajaran pada materi ikatan kimia yang 

diberi nama Letsstudychemstry.wordpress.com dilengkapi dengan 

desain prototype dan kelengkapan materi yang sudah divalidasi. 

2. Kelayakan Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada 

materi ikatan kimia didasarkan pada: a) Hasil validasi ahli media 

mencapai persentase 75% dengan kriteria valid, hasil validasi ahli 

materi mencapai persentase 88,2% dengan kriteria sangat valid.b) 

Tanggapan penilaian guru kimia melalui uji praktikalitas memperoleh 

persentase sebesar 92% dengan kriteria sangat valid.c) Respon peserta 

didik kelas X di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu terhadap Desain 

weblog sebagai pembelajaran untuk mendukung keaktifan belajar 

peserta didik pada materi ikatan kimia, bagus. 

B. Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Desain weblog sebagai media 

pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia Produk ini sudah dilakukan 

revisi-revisi kecil sesuai dengan saran dari validator dan guru kimia. 
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Namun, untuk lebih mengingkatkan kualitas media pembelajaran kimia ini 

hendaknya direvisi lebih lanjut. Media pembelajaran kimia yang didesain 

sebaiknya diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat melihat 

aktivitas belajar peserta didik menggunakan media pembelajaran tersebut. 

1. Desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi ikatan 

kimia oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar 

mengembangkan materi yang  lain. 
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SILABUS 

Satuan Pendidikan    : SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester   : X/1-2 (Ganjil & Genap) 

Tahun Pelajaran : 2021/2022 

Alokasi Waktu : 3 JP / Minggu 
Standar Kompetensi (KI) : KI-1 & KI-2 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif 

sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

kawasan regional, dan kawasan internasional 

  KI-3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

  KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Menjelaskan metode ilmiah, hakikat 
ilmu Kimia, keselamatan dan 
keamanan di laboratorium, serta peran 
kimia dalam kehidupan  

Metode ilmiah, hakikat ilmu 
Kimia,  keselamatan dan 
keamanan kimia di laboratori-
um, serta peran Kimia dalam 
kehidupan 
 Metode ilmiah 
 Hakikat ilmu Kimia 
 Keselamatan dan 

keamanan kimia di 
laboratorium 

 Peran Kimia dalam 
kehidupan 

 Mengamati produk-produk dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: sabun, detergen, pasta gigi, shampo, 
kosmetik, obat, susu, keju, mentega, minyak goreng, garam dapur,  asam cuka, dan lain lain yang 
mengandung bahan kimia. 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal alat-alat laboratorium kimia dan fungsinyaserta mengenal 
beberapa bahan kimia dan sifatnya (mudah meledak, mudah terbakar, beracun, penyebab iritasi, 
korosif, dan lain-lain).  

 Membahas cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah 
(membuat hipotesis, melakukan percobaan, dan menyimpulkan) 

 Merancang dan melakukan percobaan ilmiah, misalnya menentukan variabel yang mempengaruhi 
kelarutan gula dalam air dan mempresentasikan hasil percobaan. 

 Membahas dan menyajikan hakikat ilmu Kimia  

 Mengamati dan membahas gambar atau videoorang yang sedang bekerja di laboratorium untuk 
memahami prosedur standar tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. 

 Membahas dan menyajikan peran Kimia dalam penguasaan ilmu lainnya baik ilmu dasar, seperti biologi, 

4.1 Menyajikan hasil rancangan dan 
hasilpercobaan ilmiah  

Lampiran A 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan 
teknologi. 

 

3.2 Menganalisis perkembangan model 
atom dari model atom Dalton, 
Thomson, Rutherford, Bohr, dan 
Mekanika Gelombang  

Struktur Atom dan Tabel 
Periodik 
 Partikel penyusun atom 
 Nomor atom dan 

nomor massa  
 Isotop 
 Perkembangan model 

atom 
 Konfigurasi elektron 

dan diagram orbital   
 Bilangan kuantum dan 

bentuk orbital. 
 Hubungan Konfigurasi 

elektron dengan letak 
unsur dalam tabel 
periodik 

 Tabel periodik dan sifat 
keperiodikan unsur 

 Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun daripartikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron serta 
proses penemuannya.  

 Menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan 
jumlah partikel dasar penyusun atom. 

 Menyimak penjelasan dan menggambarkan  model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, 
Bohr, dan mekanika kuantum. 

 Membahas penyebab benda memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan model atom Bohr. 

 Membahas prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron dan menuliskan konfigurasi elektron dalam 
bentuk diagram orbital serta menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron. 

 Mengamati Tabel Periodik Unsur untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur dapat disusun dalam suatu 
tabel berdasarkan kesamaan sifat unsur. 

 Membahas perkembangan sistem periodik unsur dikaitkan dengan letak unsur dalam Tabel Periodik 
Unsur berdasarkan konfigurasi elektron. 

 Menganalisis dan mempresentasikan hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur 
(jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elekton, dan keelektronegatifan) berdasarkan data sifat 
keperiodikan unsur. 

 Menyimpulkan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dan memperkirakan 
sifat fisik dan sifat kimia unsur tersebut.  

 Membuat dan menyajikan karya yang  berkaitan dengan model atom, Tabel Periodik Unsur, atau grafik 
keperiodikan sifat unsur. 

4.2 Menjelaskan fenomena alam atau hasil 
percobaan menggunakan model atom 

3.3 Menjelaskan konfigurasi elektron dan 
pola konfigurasi elektron terluar untuk 
setiap golongan dalam tabel periodik  

4.3 Menentukan letak suatu unsur dalam 
tabel periodik berdasarkan konfigurasi 
elektron  

3.4 Menganalisis kemiripan sifat unsur 
dalam golongan dan keperiodikannya  

4.4 Menyajikan hasil analisis data-data 
unsur dalam kaitannya dengan 
kemiripan dan sifat keperiodikan unsur  

 

3.5 Membandingkan ikatan ion, ikatan 
kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan 
ikatan logam serta kaitannya dengan 
sifat zat  

Ikatan Kimia, Bentuk 
Molekul, dan Interaksi 
Antarmolekul  
 Susunan elektron stabil 
 Teori Lewis tentang 

ikatan kimia 
 Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 
 Senyawa kovalen polar 

dan nonpolar. 
 Bentuk molekul 
 Ikatan logam 

 Mengamati sifat beberapa bahan, seperti: plastik, keramik, dan urea.   

 Mengamati proses perubahan garam dan gula akibat pemanasan serta membandingkan hasil. 

 Menyimak teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis 

 Menyimak penjelasan tentang perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. 

 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. 

 Membahas dan membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen 
rangkap. 

 Membahas adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet.  

 Membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi.  

 Membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar sertasenyawa polar dan senyawa nonpolar. 

 Merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa senyawa dikaitkan dengan perbedaan 

4.5 Merancang dan melakukan percobaan 
untuk menunjukkan karakteristik 
senyawa ion atau senyawa kovalen 
berdasarkan beberapa sifat fisika  

3.6 Menerapkan Teori Pasangan Elektron 
Kulit Valensi (VSEPR) dan Teori 
Domain elektron dalam menentukan 
bentuk molekul  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

4.6 Membuat model bentuk molekul 
dengan menggunakan bahan-bahan 
yang ada di lingkungan sekitar atau 
perangkat lunak komputer  

 Interaksi antarpartikel keelektronegatifanunsur-unsur yang membentuk ikatan. 

 Membahas dan memperkirakan  bentuk molekul berdasarkan teori jumlah pasangan elektron di sekitar 
inti atom dan hubungannya dengan kepolaran senyawa. 

 Membuat dan memaparkan model bentuk molekul dari bahan-bahan bekas, misalnya gabus dan karton, 
atau perangkat lunak kimia. 

 Mengamati kekuatan relatif paku dan tembaga dengan diameter yang sama dengan cara membenturkan 
kedua logam tersebut. 

 Mengamati dan menganalisis sifat-sifat logam dikaitkan dengan proses pembentukan ikatan logam. 

 Menyimpulkan bahwa jenis ikatan kimia berpengaruh kepada sifat fisik materi.  

 Mengamati dan menjelaskan perbedaan bentuk tetesan air di atas kaca dan di atas kaca yang dilapisi 
lilin. 

 Membahas penyebab air di atas daun talas berbentuk butiran. 

 Membahas interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik senyawa.  

 Membahas jenis-jenis interaksi antar molekul(gaya London, interaksi dipol-dipol, dan ikatan hidrogen) 
serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. 

3.7 Menghubungkan interaksi antar ion, 
atom dan molekul dengan sifat fisika 
zat  

4.7 Menerapkan prinsip interaksi antar ion, 
atom dan molekul dalam menjelaskan 
sifat-sifat fisik zat di sekitarnya  

 

3.8 Menganalisis sifat larutan berdasarkan 
daya hantar listriknya  

Larutan Elektrolit dan Larutan 
Nonelektrolit  
 Konsep dan Sifat 

larutan elektrolit 
 Pengelompokan 

larutan berdasarkan 
daya hantar listriknya 

 Jenis ikatan kimia dan 
sifat elektrolit suatu zat 

 Fungsi larutan elektrolit 
dalam tubuh manusia 

 Mengamati gambar binatang yang tersengat aliran listrik ketika banjir  

 Merancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di 
lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium serta melaporkan hasil percobaan. 

 Mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat,  elektrolit lemah, dan nonelektrolit berdasarkan daya 
hantar listriknya. 

 Menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat serta menyimpulkan bahwa larutan elektrolit 
dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar.  

 Membahas dan menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh manusia serta cara mengatasi 
kekurangan elektrolit dalam tubuh. 

4.8 Membedakan daya hantar listrik 
berbagai larutan melalui perancangan 
dan pelaksanaan percobaan  

 

3.9 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan 
oksidasi menggunakan konsep 
bilangan oksidasi unsur  

Reaksi Reduksi dan 
Oksidasi serta Tata nama 
Senyawa 
 Konsep Reaksi 

Reduksi dan Oksidasi  
 Bilangan oksidasi 

unsur dalam senyawa 
atau ion 

 Mengamati reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada irisan buah (apel, kentang, pisang) dan karat 
besi. 

 Menyimak penjelasan mengenai penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. 

 Membahas perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi 

 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi.  

 Mereaksikan logam magnesium dengan larutan asam klorida encer di dalam tabung reaksi yang ditutup 
dengan balon.  

 Mereaksikan padatan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida encer di dalam tabung reaksi yang 

4.9 Menganalisis beberapa reaksi 
berdasarkan perubahan bilangan 
oksidasi yang diperoleh dari data hasil 
percobaan dan/ atau melalui percobaan  
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 Perkembangan reaksi 
reduksi-oksidasi 

 Tata nama senyawa 

ditutup dengan balon.  

 Membandingkan dan menyimpulkan kedua reaksi tersebut. 

 Membahas penerapan aturan tata nama  senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan 
IUPAC. 

 Menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan IUPAC. 
 

3.10 Menerapkan hukum-hukum dasar 
kimia, konsep massa molekul relatif, 
persamaan kimia, konsep mol, dan 
kadar zat untuk menyelesaikan 
perhitungan kimia  

Hukum-hukum Dasar Kimia 
dan Stoikiometri 
 Hukum-hukum dasar 

kimia  
 Massa atom relatif (Ar) 

dan Massa molekul 
relatif (Mr) 

 Konsep mol dan 
hubungannya dengan 
jumlah partikel, massa 
molar, dan volume 
molar 

 Kadar zat  
 Rumus empiris dan 

rumus molekul. 
 Persamaan kimia 
 Perhitungan kimia 

dalam suatu 
persamaan reaksi.  

 Pereaksi pembatas dan 
pereaksi berlebih. 

 Kadar dan perhitungan 
kimia untuk senyawa 
hidrat. 

 Mengamati demonstrasi reaksi larutan kalium iodida dan larutan timbal(II) nitrat yang ditimbang 
massanya sebelum dan sesudah reaksi. 

 Menyimak penjelasan tentang hukum-hukum dasar Kimia (hukum Lavoisier, hukum Proust , hukum 
Dalton, hukum Gay Lussac dan hukum Avogadro). 

 Menganalisis data untuk menyimpulkan hukum Lavoisier, hukum Proust , hukum Dalton, hukum Gay 
Lussac dan hukum Avogadro. 

 Menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif. 

 Menentukan hubungan antara mol,jumlah partikel, massa molar,dan volume molar gas. 

 Menghitung banyaknya zat dalam campuran  (persen massa, persen volume, bagian per juta, 
kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol). 

 Menghubungkan rumus empiris dengan rumus molekul. 

 Menyetarakan persamaan kimia.  

 Menentukan jumlah mol,massa molar, volume molar gas dan jumlah partikel yang terlibat dalam 
persamaan kimia. 

 Menentukan pereaksi pembatas pada sebuah reaksi kimia. 

 Menghitung banyaknya molekul air dalam senyawa hidrat. 

 Melakukan percobaan pemanasan  senyawa hidrat dan menentukan jumlah molekul air dalam sebuah 
senyawa hidrat. 

 Membahas penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 

4.10 Menganalisis data hasil percobaan 
menggunakan hukum-hukum dasar 
kimia kuantitatif 
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KATA PENGANTAR 

 

Perihal   :   Permohonan Validasi Instrumen Angket 

Lampiran  :   Satu Berkas 

Judul Skripsi  :   Desain Weblog Sebagai Media Pembelajaran Kimia Pada Materi 

Ikatan  

    Kimia 

Kepada Yth  :   Validator Instrumen Angket 

Dengan Hormat,  

 Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan kimia (S.Pd), maka 

Peneliti memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memvalidasi angket yang peneliti 

buat sehingga angket ini dapat peneliti gunakan sebagai instrument dalam melakukan 

penelitian. Angket ini diberikan kepada ahli media pembelajaran, ahli materi kimia, guru 

kimia dan peserta didik SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Angket ini berguna untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan tingkat praktikalitas media pembelajaran menggunakan 

Desain weblog. Atas bantuan, kritik dan saran yang Bapak/Ibu berikan, peneliti ucapkan 

terima kasih. 

 

 

         Peneliti 

 

             Nandari Ramadhan 

 

Lampiran B 
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Lembar Validasi Instrumen 

(Angket Uji Validitas Desain Media) 

 

A. Saran 

 

 

 

 

B. Kesimpulan 

Angket Uji Validitas desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimi dinyatakan*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan di lapangan 

*)Lingkari salah Satu 

Angket ini saya isi dengan seharusnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain 
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Lembar Validasi Instrumen 

(Angket Uji Validitas Desain Materi) 

 

C. Saran 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Angket Uji Validitas desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimi dinyatakan*): 

4. Layak digunakan tanpa revisi 

5. Layak digunakan dengan revisi 

6. Tidak layak digunakan di lapangan 

*)Lingkari salah Satu 

Angket ini saya isi dengan seharusnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain 
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Lembar Validasi Instrumen 

(Angket Uji Praktikalitas Guru Kimia) 

 

E. Saran 

 

 

 

 

F. Kesimpulan 

Angket Uji Validitas desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimi dinyatakan*): 

7. Layak digunakan tanpa revisi 

8. Layak digunakan dengan revisi 

9. Tidak layak digunakan di lapangan 

*)Lingkari salah Satu 

Angket ini saya isi dengan seharusnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain 
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Lembar Validasi Instrumen 

(Angket Uji Respon Peserta Didik) 

 

G. Saran 

 

 

 

 

H. Kesimpulan 

Angket Uji Validitas desain weblog sebagai media pembelajaran kimia pada materi 

ikatan kimi dinyatakan*): 

10. Layak digunakan tanpa revisi 

11. Layak digunakan dengan revisi 

12. Tidak layak digunakan di lapangan 

*)Lingkari salah Satu 

Angket ini saya isi dengan seharusnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain 
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DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA  

PEMBELAJARAN KIMIA  PADA MATERI IKATAN KIMIA 

OLEH AHLI MEDIA 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X/I 

Validator 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

Skor 3 2 3 

Skor 

Validitas 
75% 50% 75% 

 

Validator 
Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

Skor 3 3 3 

Skor 

Validitas 
75% 75% 75% 

 

Validator 
Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 75% 100% 

 

 

Lampiran D 
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Validator 
Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

Skor 3 3 3 

Skor 

Validitas 
75% 75% 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validator 
Pertanyaan 13 

1 2 3 4 

1 0 0 3 0 

Skor 3 

Skor 

Validitas 
75% 
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PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG  

SEBAGAI  MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA  

PADA MATERI IKATAN KIMIA OLEH AHLI MEDIA 

A. Aspek Ketergunaan 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
 

 
x100% 

                                                                      Persentase = 75% (Valid) 

 

B. Kualitas Penyajian 

Persentase= 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 69% (Valid) 

 

C. Aspek Isi 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
 

  
x100% 

Persentase = 75% (Valid) 

 

D. Aspek Bentuk 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 80% (Valid) 

 

 

 

 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

1 3 4 

Jumlah 3 4 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

2 2 4 

3 3 4 

4 3 4 

5 3 4 

Jumlah 11 16 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

6 3 4 

7 3 4 

8 3 4 

Jumlah 9 12 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

9 4 4 

10 3 4 

11 3 4 

12 3 4 

13 3 4 

Jumlah 16 20 
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Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Media (Secara Keseluruhan) 

No Indikator Validitas Booklet 
Skor yang 

Diperoleh 
Skor Maksimal 

1 Kualitas Isi 3 4 

2 Kualitas Penyajian 11 16 

3 Kualitas Kebahasaan 9 12 

4 Kualitas Tampilan 16 20 

Jumlah 39 52 

 

           Persentase = 
                   

             
x100% 

           Persentase = 
  

  
x100% 

          Persentase = 75% (Valid) 
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DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA  

PEMBELAJARAN KIMIA  PADA MATERI IKATAN KIMIA  

OLEH AHLI MATERI 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X/I 

Validator 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 100% 75% 

 

Validator 
Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

Skor 4 4 4 

Skor 

Validitas 
100% 100% 100% 

 

Validator 
Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

Skor 4 4 4 

Skor 

Validitas 
100% 100% 100% 

 

Validator Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 75% 100% 

 

Validator 
Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 75% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Validator 
Pertanyaan 16 

1 2 3 4 

1 0 0 3 0 

Skor 3 

Skor 

Validitas 
75% 
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PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG  

SEBAGAI  MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA PADA MATERI IKATAN KIMIA  

OLEH AHLI MATERI 

A. Kualitas Isi   

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 90% (Sangat Valid) 

 

 

B. Kualitas Penyajian 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 95% (Sangat Valid) 

 

 

C. Kualitas Kebahasaan 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 83,3% (Sangat Valid) 

 

D. Kualitas Penampilan 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 83,3% (Sangat Valid) 

 

 

 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

1 3 4 

2 3 4 

3 4 4 

4 4 4 

5 4 4 

Jumlah 18 20 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

6 4 4 

7 4 4 

8 4 4 

9 4 4 

10 3 4 

Jumlah 19 20 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

11 3 4 

12 4 4 

13 3 4 

Jumlah 10 12 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

14 3 4 

15 4 4 

16 3 4 

Jumlah 10 12 
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Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Materi (Secara Keseluruhan) 

No Indikator Validitas Booklet 
Skor yang 

Diperoleh 
Skor Maksimal 

1 Kualitas Isi 18 20 

2 Kualitas Penyajian 19 20 

3 Kualitas Kebahasaan 10 12 

4 Kualitas Tampilan 10 12 

Jumlah 57 64 

 

           Persentase = 
                   

             
x100% 

           Persentase = 
  

  
x100% 

          Persentase = 89% (Sangat Valid) 
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DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA  

PEMBELAJARAN KIMIA  PADA MATERI IKATAN KIMIA 

OLEH GURU KIMIA 

Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 

Mata Pelajaran  : Kimia 

Kelas/Semester : X/I 

Validator 
Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 

Skor 4 4 3 

Skor 

Validitas 
100% 100% 75% 

 

Validator 
Pertanyaan 4 Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

Skor 4 4 4 

Skor 

Validitas 
100% 100% 100% 

 

Validator 
Pertanyaan 7 Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 

Skor 4 4 4 

Skor 

Validitas 
100% 100% 100% 

 

Validator Pertanyaan 10 Pertanyaan 11 Pertanyaan 12 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 75% 100% 

 

Validator 
Pertanyaan 13 Pertanyaan 14 Pertanyaan 15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Skor 3 3 4 

Skor 

Validitas 
75% 75% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Validator 
Pertanyaan 16 

1 2 3 4 

1 0 0 3 0 

Skor 3 

Skor 

Validitas 
75% 
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PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS DESAIN WEBLOG  

SEBAGAI  MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA  

PADA MATERI IKATAN KIMIA  

OLEH GURU KIMIA 

A. Kualitas Isi   

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 95% (Sangat Valid) 

 

 

B. Kualitas Penyajian 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 100% (Sangat Valid) 

 

 

C. Kualitas Kebahasaan 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 83,3% (Sangat Valid) 

 

D. Kualitas Penampilan 

Persentase = 
                   

             
x100% 

Persentase = 
  

  
x100% 

Persentase = 91,6% (Sangat Valid) 

 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

1 4 4 

2 4 4 

3 3 4 

4 4 4 

5 4 4 

Jumlah 19 20 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

6 4 4 

7 4 4 

8 4 4 

9 4 4 

10 4 4 

Jumlah 20 20 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

11 3 4 

12 4 4 

13 3 4 

Jumlah 10 12 

No. 

Penilaian 
Jumlah 

Skor 

Maksimal 

14 4 4 

15 4 4 

16 3 4 

Jumlah 11 12 
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Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Media (Secara Keseluruhan) 

No Indikator Validitas Booklet 
Skor yang 

Diperoleh 
Skor Maksimal 

1 Kualitas Isi 19 20 

2 Kualitas Penyajian 20 20 

3 Kualitas Kebahasaan 10 12 

4 Kualitas Tampilan 11 12 

Jumlah 60 64 

 

           Persentase = 
                   

             
x100% 

           Persentase = 
  

  
x100% 

          Persentase = 93% (Sangat Valid) 
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DISTRIBUSI SKOR RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP DESAIN WEBLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA 

PADA MATERI IKATAN KIMIA 

Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian Produk Aspek Tampilan 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 

A B C D E A B C D E A B C D E 

PD 1   1    1     1    

PD 2   1    1     1    

PD 3  1     1     1    

PD 4  1     1     1    

PD 5  1     1     1    

PD 6 1     1     1 1    

PD 7  1    1     1 1    

PD 8  1    1     1 1    

PD 9  1     1     1    

PD 10  1     1     1    

Total 1 7 2   3 7    3 10    

Total PD 10 10 13 

Persentase 

(%) 
10% 70% 20% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 23% 77% 0% 0% 0% 

 

  

 

 

 

 



149 
 

Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian Tampilan 

Pertanyaan 4 

A B C D E F 

PD 1    1   

PD 2    1 1  

PD 3 1    1  

PD 4   1  1  

PD 5  1   1  

PD 6 1 1   1  

PD 7 1  1    

PD 8 1  1  1  

PD 9  1     

PD 10  1   1  

Total 4 4 3 2 7 0 

Total PD 20 

Persentase 

(%) 
20% 20% 15% 10% 35% 0% 
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Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian Penyajian 

Pertanyaan 5 Pertanyaan 6 Pertanyaan 7 

A B C D E A B C D E F A B C D 

PD 1  1      1       1 

PD 2  1     1        1 

PD 3  1      1       1 

PD 4  1     1        1 

PD 5  1      1       1 

PD 6 1      1        1 

PD 7 1      1        1 

PD 8  1     1        1 

PD 9  1      1       1 

PD 10  1     1        1 

Total 2 8 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 10 

Total PD 10 10 10 

Persentase 

(%) 
20% 80% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian Manfaat 

Pertanyaan 8 Pertanyaan 9 Pertanyaan 10 

A B C D E A B C D A B C D E 

PD 1 1     1     1    

PD 2  1    1 1    1    

PD 3  1    1     1    

PD 4 1      1   1     

PD 5  1    1   1  1    

PD 6 1      1 1   1    

PD 7 1       1 1 1     

PD 8 1        1  1    

PD 9  1    1      1   

PD 10  1     1    1    

Total 5 5 0 0 0 5 4 2 3 2 7 1 0 0 

Total PD 10 14 10 

Persentase 

(%) 
50% 50% 0% 0% 0% 36% 29% 14% 21% 20% 70% 10% 0% 0% 
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HASIL PERHITUNGAN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP DESAIN 

WEBLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA PADA MATERI IKATAN 

KIMIA 

Jenis 

Angket 
Indikator 

Nomor 

Soal 
Jawaban Soal 

Skor 

Penilaian 
Persentase Kriteria 

Angket 

Respon 

Peserta 

Didik 

Aspek 

Penilaian 

Produk 

1 

Sangat Menarik 1 10% 

Menarik Menarik 7 70% 

Cukup Menarik 2 20% 

2 
Sangat Menarik 3 30% 

Menarik 
Menarik 7 70% 

Aspek 

Tampilan 

3 
Gambar 3 23% 

Menarik 
Uraian Materi 10 77% 

4 

Gambar 4 20% 

Menarik 

Background 4 20% 

Warna Penulisan 4 20% 

Jenis dan ukuran 

huruf 
1 5% 

Bahasa yang jelas 7 35% 

Aspek 

Penyajian 

5 
Sangat Mendukung 2 20% 

Mendukung 
Mendukung 8 80% 

6 
Perpaduan Warna 4 40% 

Perbaikan 
Gambar 6 60% 

7 Tidak Ada 10 100% 
Tidak Sulit 

dipahami 

Aspek 

Manfaat 

8 
Sangat Memudahkan 5 50% 

Memudahkan 
Memudahkan 5 50% 

9 

Wawasan 5 36% 

Menambah 

Wawasan 

Informasi tambahan 4 29% 

Kesenangan 

Membaca 
2 14% 

Membantu Proses 

Pembelajaran 
3 21% 
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10 

Sangat Bagus 2 20% 

Bagus Bagus 7 70% 

Cukup Bagus 1 10% 
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DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU PELAJARAN 

 

No 
Nama Validator, Guru dan 

Peserta Didik 
Keterangan Bidang Keahlian 

1 
Dr. Yenni Kurniawati, 

S.Si,M.Si 

Dosen Pendidikan Kimia 

UIN SUSKA Riau 

Validator Instrumen 

Ahli Media, Validator 

Ahli Materi, Respon 

Guru dan Lembar 

Respon Peserta Didik 

2 Sri Wahyuni,S.Pd 
Guru Kimia SMA Negeri 1 

Tembilahan 
Validator Ahli Materi 

3 Dr. Kuncoro Hadi,S.Si,M.Sc 
Dosen Pendidikan Kimia 

UIN SUSKA Riau 
Validator Ahli Media 

4 Vera Sofiana,S.Pd 
Guru Kimia SMA Negeri 1 

Tembilahan Hulu 
Respon Guru 

5 Indah Nurbaita 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

6 M.Sopyadi 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

7 Fakhrul Rozy 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

8 Jeni Salma 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

9 Annisa Yulva Maulidia 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

10 Maulidya Vina Apsari 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

11 Julia Tri Liasta.O 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

12 M. Diko Suwitra.S 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

13 Apria Maulina 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

14 M. Nabil 
Peserta Didik Kelas   

X. Mipa 5 
Respon Peserta Didik 

 

Lampiran E 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

  















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nandari Ramadhan, lahir di Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. 

Tembilahan Kab. Tembilahan pada tanggal 3 Februari 1997, 

anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan yang berbahagia 

Ayahnda Misnan dan Ibunda Sri Wahyuni. Penulis 

menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 032 

Tembilahan pada tahun 2008. Setelah lulus Sekolah Dasar penulis melanjutkan 

pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan pada tahun 2008, 

kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Tembilahan pada tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur PBUD (Pemilihan Bibit Unggul 

Daerah). Pada tahun 2017 penulis melaksanakan KKN di kelurahan Tembilahan 

Barat, Kec.  Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir dan pada tahun yang sama penulis 

melaksanakan PPL di SMAN 6 Pekanbaru. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2022 

yang bertepatan dengan 10 Rajab 1443 H penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan skripsi yang berjudul “Desain 

Weblog sebagai Media Pembelajaran Kimia Pada Materi Ikatan Kimia”. 
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