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ABSTRAK 

 

Ade Nurul Izzah Harahap, (2022):   Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan 

Zoom Premium pada Materi Ikatan 

Kovalen di Masa Pandemi Covid-19 

 

Pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, banyak membawa perubahan 

keberbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan, yaitu pembelajaran tatap muka 

di sekolah berubah menjadi sistem online. Pelaksanaan proses pembelajaran online 

membutuhkan suatu media atau alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan layanan internet memberikan fasilitas 

menunjang pembelajaran di kelas secara online. Salah satunya media video 

conference yang bisa secara langsung tatap muka layaknya di kelas, media video 

conference yang marak digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online 

pada masa pandemi Covid-19 yaitu aplikasi zoom premium. Zoom premium 

merupakan media komunikasi jarak jauh yang menggabungkan video dan audio. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi siswa terhadap penggunan 

zoom premium pada materi ikatan kovalen. Metode penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengambilan sample 

purposive sampling pada 30 siswa SMAN Binaan Khusus Dumai. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa siswa kelas X MIPA 1 SMAN Binaan Khusus Dumai 

memiliki persepsi baik terhadap penggunaan zoom premium, dengan persentase 

akhir 80%. 

 

Kata Kunci: Persepsi Siswa, Zoom Premium, Ikatan Kovalen 
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ABSTRACT 

Ade Nurul Izzah Harahap (2022): Student Perception of Zoom Premium 

Use on Covalent Bond Lesson in Covid-19 

Pandemic Era 

Covid-19 pandemic situation, it has brought many negative impacts to 

various sectors, one of which is the education sector, face-to-face learning at 

school is changed to an online system.  The implementation of online learning 

process requires a media or tool to explain learning materials. Therefore, currently 

many internet service companies provide facilities to support online classroom 

learning.  One of them is video conference media that can be directly face to face 

like in a class, video conference media that is widely used in the implementation 

of online learning during Covid-19 pandemic is zoom application. Zoom is a 

long-distance communication medium combining video and audio.  This research 

aimed at analyzing student perception of zoom Premium use on Covalent Bond 

lesson.  Quantitative method was used in this research with a descriptive 

approach. 30 students at State Senior High School Binaan Khusus Dumai were 

selected by using purposive sampling technique.  Questionnaire and interview was 

the technique of collecting data.  The research findings indicated that the tenth-

grade students of MIPA 1 at State Senior High School Binaan Khusus Dumai 

owned a good perception of zoom Premium use, and the final percentage was 

80%. 

Keywords: Student Perception, Zoom Premium, Covalent Bond 
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 ملخص

 زومالتالميذ الستخدام إحساس  (:٢٢٢٢، )أدي نور العزة هاراهاف

الرابطة التساهمية  ةالممتاز في ماد

 ٩١-كوفيد أثناء جائحة 

فقد أحدث العديد من اآلثار  ٩١ -حالة وباء كوفيد  ونتيجة لتزايد

م وجًها يها قطاع التعليم، أي التعلمنالسلبية على مختلف القطاعات، 

تحول إلى نظام عبر اإلنترنت. يتطلب تنفيذ الذي في المدرسة  لوجه

م عبر اإلنترنت وسيلة أو أداة لتقديم المواد التعليمية. لذلك، يعملية التعل

م يمن شركات خدمات اإلنترنت حاليا تسهيالت لدعم التعل توفر العديد

مؤتمرات الفيديو  يلةفي الفصول الدراسية عبر اإلنترنت. أحدها هو وس

التي يمكن أن تكون مباشرة وجها لوجه كما هو الحال في الفصل، 

م يمؤتمرات الفيديو المستخدمة على نطاق واسع في تنفيذ التعل وسيلةو

هو وسيلة اتصال  زوم.هو تطبيق  ٩١-جائحة كوفيد عبر اإلنترنت أثناء

إلى تحليل  بحثال اهدف هذيبعيدة المدى تجمع بين الفيديو والصوت. 

الرابطة التساهمية.  ةالممتاز في ماد زومستخدام الالتالميذ إحساس 

 علىهادفة العينات الأخذ  تقنيةوصفي مع بمدخل البحث كمية هذا طريقة 

تقنيات و. تربية الخاصة الثانوية الحكومية دومايمدرسة المن تلميذا  03

إلى أن  بحثال اجمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة. تشير نتائج هذ

من مدرسة التربية  ٩ لقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية 1الفص تالم

 زومجيد جدا الستخدام إحساس لديهم  الخاصة الثانوية الحكومية دوماي

 .٪٠٨ائية تبلغ الممتاز، بنسبة نه

 ، الرابطة التساهميةالممتاز، زوم إحساس التالميذ: األساسيةالكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 World Health Organization (WHO) memberitahukan bahwasanya 

ditemukan suatu virus baru yang dinamakan Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19), virus Covid-19 sendiri masih bergabung kedalam subfamili 

Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae serta Ordo Nidoviales. 

Virus Covid-19 dapat menular pada manusia dan hewan yang menyebabkan 

gangguan sistem pernapasan (Raimanu, 2020:1). Virus ini telah menyebar 

secara global, semua negara kini berupaya mencegah penyebaran virus, guna 

menekan jumlah pasien terpapar virus Covid-19. Akibat dari pandemi virus 

Covid-19, diterapkannya peraturan untuk memutus penyebaraan virus Covid-

19 di Indonesia, yaitu menerapkan lockdown di daerah zona merah dengan 

jumlah pasien positif Covid-19 tinggi. Mencegah penyebaran Covid-19 secara 

kontak langsung dengan diterapkan physical quarantine. Pemerintah 

Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai imbauan tentang prosedur 

kesehatan mencegah peningkatan pasien positif Covid-19. Prosedur kesehatan 

harus dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia dan diawasi secara terpusat 

oleh Kementerian Kesehatan RI (Astini, 2020:242).  

 Penyebaran virus Covid-19, banyak membawa perubahan pada 

berbagai sektor, tidak hanya di sektor ekonomi, kesehatan, sosial, tetapi juga 

di sektor pendidikan salah satu perubahan dalam sektor pendidikan ialah 



2 
 

 
 

perubahan sistem pembelajaran tatap muka menjadi online (Raimanu, 

2020:1). Pelaksanaan proses pembelajaran online membutuhkan suatu media 

atau alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media dibutuhkan ialah 

media yang bisa mengakses internet, akses internet tidak dibatasi oleh jarak 

dan waktu memungkinkan kegiatan mengajar dilakukan dimana saja.  

Media pembelajaran juga harus memfasilitas untuk menunjang 

keberhasilaan suatu proses pembelajaran dimana fasilitas yang harus dimiliki 

yaitu guru bisa secara langsung untuk menjelaskan materi-materi yang 

dianggap memerlukan suatu penjelasan yang lebih detail salah satunya yaitu 

materi ikatan kovalen dimana materi tersebut memerlukan penjelasannya 

berupa gambar dan simbol sehingga siswa dapat memahami materi yang 

diajarkan (Ismawati, 2021:667). Sehingga banyak perusahaan layanan 

internet memberikan fasilitas menunjang pembelajaran dikelas secara online. 

Salah satunya aplikasi virtual conference seperti google meet, zoom premium, 

jitsi meet, Microsoft teams (Firdiansyah, 2021:2). 

Zoom premium ialah aplikasi software yang menyediakan layanan 

video conference secara online yang merupakan platform tatap muka, yang 

berguna untuk guru dan peserta didik langsung dapat berbicara dan 

berinteraksi layaknya tatap muka di sekolah. (Eko Yulianto et al., 2020:332). 

Penggunaan media zoom premium memiliki tujuan untuk menunjang 

motivasi belajar siswa selama pembelajaran online. Adapun permasalahan 

umum dari beberapa jurnal tentang motivasi belajar ditemukan oleh peneliti 

sebelumnya, misalnya penelitian dilakukan oleh (Maharyani, 2021:1640)
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menunjukkan penggunaan media zoom premium dirancang mendukung 

motivasi belajar siswa selama pembelajaran online Hasil penelitiannya 

menunjukkan jawaban dari angket yaitu mayoritas responden setuju bahwa 

penggunaan zoom premium meningkatkan motivasi belajar. Kemudian 

penelitian Junita Monica (2020:32) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi 

zoom premium mendapatkan hasil yang efektif dalam pembelajaran online, 

dibuktikan dari proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

baik dari materi ataupun keadaan lingkungan mahasiswa.  

Berdasarkan hasil wawancara guru kimia SMAN Binsus Dumai, yaitu 

Ibu Hayatunnisma, S.Si dan ibu Rahmawaty S.Pd pada saat kondisi pandemi, 

media pembelajaran video conference yang digunakan ialah google meet dan 

zoom basic. Akan tetapi, pada penggunaan google meet dan zoom basic 

memiliki fitur yang masih terbatas, salah satunya yaitu keterbatasan guru 

dalam mengelompokkan siswa secara langsung saat proses pembelajaran 

(virtual), biasanya pengelompokan siswa dilakukan setelah menggunakan 

google meet dan zoom basic, kemudian siswa langsung dialihkan ke aplikasi 

whatsapp atau google classroom untuk melakukan diskusi. Kendala lainnya 

yaitu pada penggunaan aplikasi zoom basic yang memiliki keterbatasan waktu 

40 menit dalam satu pertemuan sehingga siswa harus memulai lagi 

pembelajaran dengan masuk kembali ke aplikasi zoom menyebabkan proses 

pembelajaran kurang maksimal. Hasil wawancara dengan siswa kelas X 

MIPA 1 di SMAN Binsus Dumai kendala yang dialami pada saat proses 

diskusi menggunakan whatsapp atau google classroom kesulitan pada saat 
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mengetik dan menyampaikan pendapat yang panjang (voice note), setelah 

proses diskusi di whatsapp atau google classroom siswa kembali ke zoom 

untuk membahas hasil diskusi tersebut, sehingga penggunaan waktu kurang 

efektif dan efisien.  

Berdasarkan diskusi dengan siswa SMAN Binaan Khusus Dumai 

didapatkan bahwa mereka tertarik untuk mencoba penggunaan aplikasi zoom 

premium, dikarenakan beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan sekaligus 

dalam proses pembelajaran Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

persepsi siswa tentang penggunaan zoom premium yang memiliki tambahan 

fitur lainnya dalam pengorganisasian kelas salah satunya fitur yaitu breakout 

room untuk memudahkan siswa berdiskusi, dan tidak ada batasan waktu saat 

proses pembelajaran, yang berbeda dengan penggunaan  pada zoom basic. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Persepsi Siswa terhadap Penggunaan Zoom Premium pada Materi 

Ikatan Kovalen di Masa Pandemi Covid-19”. 

B. Penegasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi ialah proses individu merespon, menerima, dan memberikan 

reaksi dari rangsangan panca indra atau dari lingkungan individu 

merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman (Siregar, 2020:7). 

2. Media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

informasi berbagai cara merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa, 
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sehingga mendorong mereka menciptakan proses belajar, menambah 

informasi baru kepada siswa, sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

(Hamid, 2020:4).  

3. Zoom premium ialah aplikasi yang menyediakan layanan panggilan 

konferensi yang menggabungkan video dan audio platform yang bisa 

langsung bertatap muka secara online (Paksi, 2020:6).  

4. Ikatan kovalen adalah pemakaian elektron bersama terjadi pada atom-atom 

nonlogam, ikatan antaratom nonlogam yang terjadi melalui pemakaian 

bersama (Sutresna, 2007:49-50). 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah penulis mengidentifikasi masalah: 

a. Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan pembelajaran dialihkan 

menjadi online sehingga di perlukan suatu media pembelajaran yang 

bisa bertatap muka secara langsung untuk menjelaskan materi 

pembelajaran yang memerlukan penjelasaan lebih detail salah satunya 

materi ikatan kovalen, media yang memberikan fasilitas tersebut yaitu 

media video conference.  

b. Video conference yang digunakan di sekolah SMAN Binaan khusus 

Dumai yaitu google meet dan zoom basic namun pada google meet 

dan zoom basic terdapat keterbatasan fitur sehingga siswa mengalami 

kendala pada saat menggunakan google meet dan zoom basic yaitu 
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siswa tidak bisa dikelompokkan secara langsung saat proses 

pembelajaran  

c. Belum pernah penggunaan media pembelajaraan zoom premium di 

SMAN Binaan Khusus Dumai sehingga peneliti ingin mengetahui 

persepsi siswa tentang penggunaan zoom premium yang memiliki fitur 

untuk memudahkan siswa dalam berdiskusi. 

2. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang membatasi penelitian ialah: 

a. Penelitian difokuskan dalam menganalisis persepsi siswa kelas X 

MIPA 1 SMAN Binaan khusus Dumai. 

b. Media pembelajaran yang digunakan zoom premium. 

c. Materi yang diajarkan yaitu pada sub bab ikatan kovalen. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah dalam penelitian yang telah 

dijelaskan, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini, 

yaitu: “Bagaimanakah persepsi siswa terhadap penggunaan zoom 

premium sebagai media pembelajaran pada materi ikatan kovalen di 

masa pandemi Covid-19 ?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian 

ialah, mengetahui persepsi siswa terhadap penggunaan zoom premium 

sebagai media pembelajaran pada materi ikatan kovalen di masa pandemi 

Covid-19. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi bermanfaat bagi 

sekolah sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran online 

dengan menggunakan media zoom premium. 

b. Bagi guru  

   Sebagai tambahan informasi bagi guru khususnya guru kimia, mengenai 

penggunaan media zoom premium. 

c. Bagi siswa  

   Penelitian diharapkan menciptakan suasana proses pembelajaran online 

yang menyenangkan dengan penggunaan zoom premium. 

d. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan rujukan dan tambahan informasi untuk melakukan 

penelitian dengan topik media pembelajaran zoom premium. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Persepsi 

Persepsi ialah respon langsung terhadap proses dimana seorang 

individu mengetahui sesuatu melalui indera, menurut kamus psikologi, 

persepsi didefinisikan proses dimana seseorang mengamati lingkungan 

sekitarnya menggunakan indera dan membuat dia sadar. Segala sesuatu ada 

dilingkungannya (Dzulfahmi, 2021:11). Rahmat Jallaludin menjelaskan 

persepsi ialah pengalaman seseorang terhadap suatu objek, suatu peristiwa 

diperoleh meringkas dan menafsirkan informasi.  

Menurut Desitro adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi 

(Dzulfahmi, 2021:11). Oleh karena itu, meskipun objeknya sama, seseorang 

mungkin memiliki persepsi berbeda. Hal dimungkinkan karena adanya 

perbedaan sistem nilai dan karakteristik kepribadian individu bersangkutan 

(Wirawan, 1983:89). Menurut Brian Fellows persepsi sebagai proses yang 

memungkinkan suatu organisme dalam menerima dan menganalisis informasi 

(Dzulfahmi, 2021:11). Reaksi seseorang terhadap suatu objek dinyatakan 

sikap perilaku seseorang terhadap hal-hal dipersepsikannya (Irwanto, 

1991:71). Berdasarkan beberapa sudut pandang, disimpulkan konsep persepsi 

ialah proses mengamati lingkungan seseorang menggunakan panca inderanya. 
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1. Persepsi Siswa 

 

Peserta didik adalah orang yang mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan 

kembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima 

pembelajaran. Menurut Arikunto peserta didik adalah siapa saja yang 

terdaftar sebagai objek didik di lembaga pendidikan, hal ini senada dengan 

pendapat Imron peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti 

program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu 

(Rifa’i & Fadli, 2018:2). Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Republik Indonesia mengatur tentang sistem pendidikan nasional. 

Siswa ialah anggota masyarakat, dan mereka berusaha mengembangkan 

diri melalui jenjang pendidikan dan jenis proses pendidikan. Oleh karena 

itu, persepsi siswa diartikan persepsi siswa menyimpulkan dan 

menafsirkan informasi berdasarkan pengalaman objek peristiwa tertentu 

sebelum proses pemecahan masalah situasi sosial.  

2. Syarat Terjadinya Persepsi  

  Tiga syarat terjadinya persepsi, yaitu adanya objek dipersepsikan, 

adanya sensasi reseptor, dan adanya perhatian. Hal menjadi objek 

observasi ialah penggunan media pembelajaran oleh guru, dan siswa 

dituntut mempersepsikannya disini. Panca indera merupakan alat utama 

bagi individu mempersepsi, tetapi saraf sensorik harus digunakan sebagai 

alat mengirimkan rangsangan diterima oleh reseptor kepusat saraf, yaitu 

otak ialah pusat kesadaran. Adanya perhatian individu merupakan langkah 
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awal membentuk persepsi. Tanpa perhatian, tidak ada persepsi. Individu 

harus memperhatikan apa sedang diamati. Jika telah memperhatikannya, 

maka individu akan menggunakan inderanya mempersepsikan apa telah 

diterimanya (Dzulfahmi, 2021:13). 

3. Faktor-faktor Mempengaruhi Persepsi  

Faktor-faktor membuat persepsi individu berbeda dengan orang 

lain, dan akan mempengaruhi persepsi individu terhadap objek, meskipun 

objek sebenarnya sama. Bahkan situasi sama, pandangan satu orang 

kelompok mungkin sangat berbeda pandangan orang kelompok lain. 

Perbedaan dirasakan diidentifikasi melalui perbedaan setiap orang, seperti 

perbedaan kepribadian, perbedaan sikap, dan perbedaan motivasi. Proses 

pembentukan persepsi terjadi didalam diri manusia, dan persepsi itu 

sendiri dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. 

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat 

rangsangan dari lingkungan eksternal yang di tangkap oleh suatu individu, 

juga dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menangkap dan 

menerjemahkan rangsangan tersebut menjadi informasi (Sukatin et al., 

2021:20). 

B. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran ialah segala sesuatu dapat menyampaikan 

informasi berbagai cara dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 

siswa, sehingga mendorong mereka menciptakan proses belajar, menambah 

informasi baru kepada siswa, sehingga mencapai tujuan pembelajaran 



11 
 

 
 

(Hamid, 2020:3-4). Media merupakan sarana penyampaian informasi 

pembelajaran. Menyampaikan informasi kepada orang menerima informasi. 

Dari pengertian diatas, disimpulkan “media ialah berbagai macam jenis 

digunakan proses penyampaian informasi". Media membuat proses kegiatan 

mengajar tidak membosankan dan menarik. Saat ini media pembelajaran 

paling banyak diminati ialah jenis media audio visual (Tafonao, 2018:104-

105).  

Penggunaan media pembelajaran membantu keberhasilan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi sangat penting, yaitu 

menunjang kualitas kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan. Dapat 

disimpulkan media pembelajaran ialah alat digunakan kegiatan pembelajaran 

memicu pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan keterampilan siswa 

menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran (Tafonao, 2018:105). 

1. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Pendidikan saat mengalami perkembangan pesat, menyebabkan 

berkembangnya teknologi pembelajaran dan pembaharuan media 

pembelajaran, media memiliki ciri dan keunggulan tersendiri, yaitu:  

a. Media pembelajaran dibaratkan sebuah peragaan, konon berasal dari 

kata raga berarti alat dipegang, dilihat, didengar, dan diamati melalui 

panca indera manusia.  

b. Fokus utamanya ialah alat-alat hal-hal dilihat dan didengar.  

c. Media pembelajaran digunakan untuk komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik kegiatan belajar mengajar.  
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d. Media pembelajaran ialah alat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dan digunakan di dalam dan di luar kelas.  

e. Media pembelajaran memiliki beberapa aspek yaitu alat dan teknik erat 

kaitannya metode pembelajaran (Tafonao, 2018:105-106).  

2. Fungsi Media Pembelajaran 

  Media merupakan alat komunikasi digunakan kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi luas, yaitu: 

a. Fungsi atensi media visual ialah inti, yaitu menarik dan membimbing 

perhatian siswa terhadap isi mata pelajaran berkaitan makna visual.  

b. Fungsi afektif media visual dilihat dari tingkat kesenangan siswa belajar 

baik gambar maupun teks.  

c. Fungsi kognitif media visual dilihat dari hasil penelitian menunjukkan 

simbol gambar visual membantu mencapai tujuan rangka memahami 

dan mengingat informasi yang terkandung di gambar.  

d. Fungsi kompensatoris media pembelajaran dilihat dari hasil penelitian. 

Media visual memberikan konteks pemahaman teks, membantu siswa 

kemampuan lemah mengorganisasikan informasi teks dan 

mengingatnya (Kustandi, 2020:16). 
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3. Manfaat Media Pembelajaran.  

 Beberapa manfaat praktis menggunakan media pengajaran proses 

pengajaran.  

a. Media pembelajaran memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga memajukan dan meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran.  

b. Media pembelajaran meningkatkan dan membimbing perhatian anak, 

sehingga menimbulkan motivasi belajar, interaksi lebih langsung 

antara siswa lingkungan, dan kemungkinan siswa belajar secara 

mandiri sesuai kemampuan dan minatnya sendiri.  

c. Media pembelajaran mengatasi kendala indera, ruang dan waktu.  

d. Media pembelajaran memberikan siswa pengalaman bersama tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan dan memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung guru, masyarakat, dan lingkungan, seperti melalui 

karyawisata, kunjungan ke museum kebun binatang (Kustandi, 

2020:20).  

C. Aplikasi Zoom Premium 

Zoom merupakan layanan konferensi video yang mempunyai 

kemampuan efisien dan fleksibel untuk bisa bertatap muka secara daring. 

Zoom mempunyai versi fitur yang lebih lengkap yaitu zoom premium.  

Zoom premium merupakan aplikasi melayani panggilan konferensi, 

menggabungkan video audio secara online, aplikasi mengakomodasi 

panggilan konferensi satu dengan yang lainnya yang memiliki fitur yang 
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lebih lengkap dibandingkan zoom basic (Paksi, 2020:6). Zoom premium 

ialah perangkat konferensi video berbasis web digunakan di desktop dan 

perangkat seluler, memungkinkan peserta berpartisipasi rapat online 

(Chandraleka, 2020:6).  

Zoom premium merupakan platform tatap muka sifat pertemuan, 

dimana tenaga pengajar, dan siswa berinteraksi secara langsung, layaknya 

mengadakan pertemuan tatap muka di dalam kelas (Eko Yulianto et al., 

2020:332). Fitur zoom premium digunakan sesuai minat pengguna, seperti 

one-on-one meeting, video grup meeting, screen sharing, chatting 

perekaman video call dan breakout room. Selain itu, memiliki berbagai 

fungsi, seperti menyelenggarakan webinar, rapat online, presentasi dan 

banyak fungsi lainnya (Ismawati, 2021:668). 

1. Kelebihan Aplikasi Zoom Premium 

a. Memiliki fitur breakout room yang memudahkan pengguna untuk 

menggelompokan peserta sesuai kelompoknya secara langsung saat 

menggunakan zoom premium. 

b. Kualitas video dihasilkan aplikasi menghasilkan kualitas definisi 

tinggi, sehingga gambarnya lebih jelas.  

c. Mengundang teman lebih mudah. Saat menggunakan aplikasi, 

pengguna mudah mengundang teman dengan berbagai cara yaitu 

whatsapps, Gmail, dan tautan link. 

d. Mendukung semua platform, aplikasi digunakan melalui Android, 

iOS, Windows.  
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e. Perekaman layar, pengguna merekam layar saat rapat sehingga 

melihat kembali hasil rapat.  

f. Mendukung menampilkan berbagai file ke pengguna lain Host, 

narasumber, dan peserta semua mencoret-coret presentasi 

memudahkan pendalaman materi.  

g. Tidak ada batasan waktu saat penggunaan zoom premium 

h. Jumlah peserta untuk zoom premium lebih banyak yakni bisa 

digunakan 500-1000 peserta dan memiliki fitur keamanan yang lebih 

baik. 

i. Memiliki fitur menarik, seperti merekam dan menyimpan video saat 

rapat, mengubah latar belakang sesuai kebutuhan, dan membuat 

jadwal rapat online (Vhalery et al., 2021:218).  

2. Kekurangan Aplikasi Zoom Premium 

Zoom premium merupakan aplikasi zoom yang berbayar 

sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya (Paksi, 2020:17). 

Kekurangan aplikasi zoom premium lainnya yaitu boros kuota namun 

berdasarkan wawancara dengan siswa X MIPA 1 mayoritas siswa 

menggunakan wifi di rumah selebihnya masih menggunakan kuota 

belajar dari pemerintahan (Martini et al., 2021:117-118). 
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D. Ikatan Kimia 

Ikatan kimia dapat terjadi karena adanya gaya tarik menarik yang kuat 

antara atom-atom didalam suatu molekul atau senyawa. Atom-atom tersebut 

berikatan untuk mencapai kestabilannya, pada umumnya elektron sangat 

berperan aktif dalam pembentukan ikatan kimia, khususnya elektron valensi, 

elektron ini menyamai konfigurasi elektron gas mulia, dengan cara menerima 

atau memberikan elektron pada atom lain (Suyanto et al., 2016:49).   

1. Gas Mulia 

       Biasanya atom ditemukan berikatan dengan atom lain, namun ada 

yang ditemukan lebih stabil dalam bentuk monoatom (bebas) yaitu gas 

mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn) yang terletak pada golongan VIII A. 

Daya tarik antar atom terjadi karena adanya elektron di kulit terluar. 

Elektron pada kulit ini cenderung menyamai konfigurasi elektron gas 

mulia dengan cara memberi atau menerima elektron pada atom lain. Atom 

akan stabil bila elektron kulit terluar (valensinya) terisi penuh. Jadi, bagi 

semua unsur berlaku ketentuan yang disebut dengan aturan oktet yang 

berbunyi “Suatu atom cenderung mempunyai elektron valensi delapan, 

yaitu seperti gas mulia (kecuali helium = 2)” (Syukri, 1999:179-180). 

2. Kecenderungan Atom 

Unsur yang elektron valensinya tidak terisi penuh cenderung 

berubah menyamai gas mulia dengan cara melepaskan dan menerima 

elektron. Hal ini bergantung pada besarnya energi yang dilepaskan atau 

diperlukan. Bila energi ionisasinya kecil akan melepas elektron, sementara 
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yang besar akan menerima elektron lainnya. Dalam sistem periodik, dari 

kiri ke kanan unsur yang kecil energi ionisasinya adalah bagian kiri dan 

bawah, akibatnya unsur golongan IA (kecuali H) dan IIA cenderung 

melepas elektron dan golongan VIA & VIIA cenderung menerima 

elektron. Sedangkan unsur golongan IIIA, IVA, dan VA sebagian bersifat 

melepas (Al, Ga, In,Tl, Sn, Pb) dan sebagian bersifat menerima (C, N, P, 

O, S, Se) (Syukri, 1999:180-181). 

3. Struktur Lewis 

   Elektron yang terlibat pada proses pembentukan ikatan kimia adalah 

elektron pada kulit terluar (elektron valensi). Lambang lewis merupakan 

lambang atom yang disertai elektron valensi (Indayatmi, 2021:40). 

   

Gambar 2. 1 Penulisan Lambang Lewis 

4. Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen adalah ikatan antara dua atom dengan pemakaian 

bersama sepasang elektron atau lebih (Syukri, 1999:194). Ikatan kovalen 

juga disebut ikatan kimia karena adanya pemakaian bersama pasangan 

elektron. Dimana dua buah unsur terikat melalui pasangan elektron untuk 
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mencapai kestabilan. Satu atom H memiliki 1 elektron tidak berpasangan. 

Bila satu hidrogen bertemu dengan hidrogen lain, elektron mereka akan 

saling berpasangan membentuk sepasang elektron yang saling berikatan 

(Pasangan Elektron Ikatan – PEI) misalnya : 

𝐻 ∙  + 𝐻 ∙→ 𝐻 ∙∙ 𝐻 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐻 − 𝐻 

 Sehingga dapat memenuhi aturan duplet untuk stabil. Dimana pada 

unsur masih terdapat pasangan elektron yang tidak berikatan dengan atom 

lain disebut dengan Pasangan Elektron Bebas (PEB). 

a. Ikatan Kovalen Rangkap Dua  

     Terjadi bila 4 elektron digunakan secara bersama-sama oleh dua 

atom contoh pembentukan senyawa CO2 (Stri, 2017:89). 

  

Gambar 2.2 Mekanisme Ikatan Kovalen Rangkap Dua 

b. Ikatan Kovalen Rangkap Tiga  

Terjadi bila 6 elektron digunakan secara bersama-sama oleh dua 

atom contoh pembentukan senyawa N2 (Stri, 2017:90). 

 

Gambar 2.3 Mekanisme Ikatan Kovalen Rangkap Tiga 
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c. Ikatan Kovalen Koordinasi  

Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang dibentuk dari 

pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama, tetapi pasangan 

elektron yang dipakai tersebut berasal dari salah satu atom yang 

berikatan,sedangkan atom yang lain tidak memberikan elektron, contoh 

pembentukan senyawa H2SO4 (Stri, 2017:91). 

E. Penelitian Relevan 

  Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki kesesuaian 

didalamnya, baik dari segi judul, topik, pembahasan masalah, hingga variabel 

yang diteliti. Penelitian relevan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan Yhadi Firdiansyah  (2021:4) yang meneliti 

tentang Analisis Persepsi Penggunaan Kahoot sebagai Media Evaluasi 

Pembelajaran Mata Kuliah Teori Ekonomi Moneter menunjukkan bahwa 

media evaluasi pembelajaran Kahoot memberikan respon positif dari 

siswa, karena aplikasi Kahoot mudah digunakan, memiliki tampilan 

menarik, dan transparan saat menampilkan skor. Sehingga siswa semakin 

terpacu belajar untuk mendapatkan nilai terbaik. Persamaan penelitian ini 

dengan dilakukan oleh Yhadi Firdiansyah dkk, mengetahui persepsi 

tentang penggunaan media pembelajaran dimasa pandemi Covid-19. 

Perbedaannya yaitu peneliti menggunakan zoom premium sebagai media 

pembelajaran, sedangkan Yhadi Firdiansyah menggunakan kahoot. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Anika Maharyani (2021:1640) yang 

meneliti tentang Persepsi mahasiswa STKIP Singkawang tentang 
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Pemanfaatan E-learning berbasis Zoom Meeting hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap penggunaan e-

learning zoom meeting memiliki persepsi positif, mahasiswa 

mempersepsikan dengan melihat dari tiga aspek yaitu aspek kenyamanan, 

aspek kemanfaatan dan aspek penerimaan,e-learning berbasis zoom 

meeting memudahkan mahasiswa memahami materi, karena materi 

disampaikan langsung oleh dosen. Persamaannya dengan penelitian ini 

yaitu mengetahui persepsi penggunaan media zoom meeting. Perbedaannya 

adalah pada penelitian ini mengetahui persepsi siswa, sedangkan penelitian 

Dika Anika Maharyani melihat persepsi mahasiswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muyasaroh et al (2021:237) yang meneliti 

tentang Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Virtual melalui Zoom 

Meeting pada Mata Kuliah PAI di Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah Gresik hasil penelitian menunjukkan bahwa 

respon mahasiswa pada pembelajaran virtual melalui zoom meeting sangat 

baik, diindikasikan dengan nilai rata-rata respon mahasiswa 83 dengan 

kategori baik. Persamaan pada penelitian ini yaitu mengetahui persepsi 

tentang penggunan media pembelajaran, sedangkan perbedaannya terletak 

pada subjek penelitian, muyasaroh melakukan penelitian kepada 

mahasiswa, dan peneliti melakukanya kepada siswa. 
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F. Konsep Operasional 

 Konsep operasional ialah konsep yang menjelaskan variabel 

penelitian yang mencerminkan indikator yang akan digunakan untuk 

mengukur variabel yang bersangkutan. Variabel ialah faktor-faktor berperan 

penelitian fenomena akan diteliti (Rangkuti, 2016:29). Ada dua variabel 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena 

adanya variabel bebas (Rangkuti, 2016:30) pada penelitian ini variabel 

terikat ialah persepsi siswa.  

2. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi sebab perubahan 

pada variabel terikat (Rangkuti, 2016:30) pada penelitian ini varibel bebas 

ialah zoom premium. Konsep operasional dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Konsep 

operasoional 

Cara Ukur Skala Hasil Ukur 

Persepsi 

siswa 

terhadap 

penggunaan 

zoom 

premium 

Persepsi yaitu 

pandangan  

seseorang, 

terhadap suatu 

objek, objek 

pada penelitian 

ini adalah 

persepsi siswa 

Angket 

COLLES 

Skala 

likert 
1.Sangat Tidak Setuju  

2. Tidak Setuju  

3. Kurang Setuju  

4. Setuju  

5. Sangat Setuju 

 

 

G. Kerangka Berfikir 

Pada masa pandemi Covid-19 proses pembelajaran yang awalnya 

tatap muka diubah menjadi online. Media pembelajaran sangat dibutuhkan, 

banyak perusahan teknologi  yang menyediakan fasilitas dalam pembelajaran 

online, salah satunya media pembelajaran tatap muka yaitu media video 
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conference (zoom premium), zoom premium ialah aplikasi menyediakan 

layanan panggilan konferensi secara online, penggunaan media pembelajaran 

ini bertujuan untuk menunjang motivasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dina Arnika Maharyani (2021:1640) 

menunjukan penggunaan media zoom premium dirancang mendukung 

motivasi belajar siswa selama masa pandemi Covid-19. Pada saat wawancara 

dengan guru SMAN Binsus Dumai penggunaan video conference yang 

digunakan zoom basic dan google meet, namun memiliki keterbatasan fitur, 

salah satunya terbatasnya waktu dan tidak adanya fitur untuk pengelompokan 

siswa secara langsung saat proses pembelajaran, yang mengakibatkan 

pembelajaran kurang maksimal. Kendala lainnya yaitu pada penggunaan 

aplikasi zoom basic yang memiliki keterbatasan waktu 40 menit sehingga 

siswa harus memulai lagi pembelajaran dengan masuk kembali ke aplikasi 

zoom sehingga menyebabkan proses pembelajaran kurang maksimal.  

Hasil wawancara dengan siswa kelas X MIPA 1 di SMAN Binsus 

Dumai kendala yang dialami pada saat proses diskusi menggunakan whatsapp 

atau google classroom kesulitan pada saat mengetik dan menyampaikan 

pendapat yang panjang (voice note), setelah proses diskusi di whatsapp atau 

google classroom siswa kembali ke zoom untuk membahas hasil diskusi 

tersebut, sehingga penggunaan waktu tidak efektif dan efisien. Maka 

dilakukan penelitian untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penggunaan 

zoom premium pada materi ikatan kovalen di SMAN Binaan Khusus Dumai 

masa pandemi Covid-19 kerangka berfikir dapat dilihat pada Gambar 2.3: 
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Analisis Awal 

1. Penyebaran virus corona di Indonesia, 

KEMENDIKBUD dan KEMENAG merubah 

sistem pembelajaran menjadi online. 

2. Penggunaan media pembelajaran selama masa 

pandemi Covid-19 sehingga banyaknya 

perusahaan IT mengembangkan media 

pembelajaran video conference salah satunya 

zoom premium.  

3. Hasil penelitian dari Musyaroh, Nadiyah Syifa, 

dan Fida Nur Khotimah, berjudul  persepsi siswa 

terhadap pembelajaran melalui zoom metting pada 

mata kuliah PAI di program studi kesehatan 

masyarakat universitas muhammadiyah gresik, 

persepsi mahasiswa memperoleh nilai rata-rata 

skor 91,7 dengan kategori sangat baik. dilihat dari 

mahasiswa mudah memahami penjelasan dosen, 

menimbulkan kemandirian belajar siswa, dan 

siswa menjadi aktif 

4. Hasil penelitian dari Dina Anika Maharyani, yang 

berjudul persepsi mahasiswa STKIP Singkawang 

terhadap penggunaan e-learning berbasis zoom 

premium, persepsi siswa memperoleh 49,1% 

responden setuju, penggunaan zoom premium 

meningkatkan motivasi belaja, dilihat dari 

aplikasi yang menarik, dinamis, dan interaktif. 

 

 

Rumusan masalah: 

Bagaimana Persepsi siswa terhadap penggunaan zoom 

premium pada materi ikatan kovalen d SMAN Binaan 

Khusus Dumai pada masa pandemi COVID-19 ? 

1. Proses pelaksanan pembelajaran online  

Terkhusus pada mata pelajaran kimia 

menggunakan media video conference, 

google meet, zoom basic 

2. Penggunan aplikasi video conference  

google meet, dan zoom basic yang memiliki 

keterbatasaan yaitu pengelompokan siswa 

langsung pada saat proses pembelajaran 

3. Siswa mengalami kendala yaitu proses 

diskusi yang dialihkan ke whatapps dan 

google classroom saat mengetik dan 

menyampaikan pendapat yang panjang 

(voice notes), dan melanjutkan hasil diskusi 

ke aplikasi zoom dan google meet sehingga 

penggunan waktu yang tidak efektif dan 

efisien 

4. Aplikasi video conference zoom premium 

belum pernah digunakan di SMAN Binaan 

Khusus Dumai pada saat proses 

pembelajaran online. 

Pengumpulan data 

Analisis data 

Simpulan 

Kajian literatur Observasi lapangan 

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus- Desember 2021 

Tahun Ajaran 2020/2021. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMAN Binaan Khusus Dumai. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sasaran peneliti tempat dimana objek 

(variabel) berada (Anshori, 2017:115). Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X MIPA 1 SMAN Binaan Khusus Dumai. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti (Anshori, 2017:115). 

Objek dalam penelitian ini ialah persepsi siswa pada penggunaan zoom 

premium. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang dapat berupa orang, 

benda, sesuatu hal yang didalamnya dapat memerikan informasi (data) 
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penelitian (Roflin, 2019:5). Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh 

guru dan siswa di SMA Binaan khusus Dumai. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi (Roflin, 2019:11). Sampel 

dalam penelitian ini ialah siswa kelas X MIPA 1 SMAN Binaan Khusus 

Dumai yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang 

artinya pengambilan sampel menyesuaikan maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai peneliti, yaitu sample yang diambil dalam kategori heterogen 

(Endraswara, 2006:115).  

D. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil 

penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi, 

penjelasan, mengenai hal yang diteliti. Penelitian deskriptif kuantitatif 

merupakan penelitian untuk memaparkan gejala, fakta, atau kejadian secara 

sistematis dan akurat (Ramdhan, 2021:7-8). 

E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ialah: 

1. Observasi Awal 

a. Meminta izin melakukan penelitian kepada kepala sekolah 

b. Mengobservasi sekolah tempat penelitian, untuk mencari informasi 

mendukung penelitian. 
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c. Menentukan sampel yang diteliti guna mencapai tujuan dari masalah 

yang diteliti.  

2. Persiapan Penelitian 

a. Membuat instrumen penelitian yaitu angket dan wawancara terstruktur.  

b. Validasi Instrumen. 

c. Mempelajari penggunaan zoom premium 

d. Membuat soal dan materi yang diajarkan dan langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan di zoom premium 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Melakukan wawancara dengan siswa kelas X MIPA 1 

b. Mengumpulkan semua data dari jawaban hasil angket dan wawancara 

c. Menganalisis semua data hasil angket dan wawancara 

d. Menarik kesimpulan 

e. Dokumentasi 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam proses penelitian, dibutuhkan teknik dan instrumen dalam 

pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara 

melakukan pengukuran (Kurniawati, 2020:16). 

1. Angket 

     Angket (Kuesioner) merupakan alat untuk mengumpulkan dan 

mencatat data, informasi, pendapat dan paham dalam hubungan kausal 

(Kurniawati, 2020:66). Penelitian mengunakan jenis angket tertutup, 
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angket tertutup ialah angket jumlah item, dan alternatif tinggal memilihnya 

sesuai keadaan. Kolom jawaban angket mengunakan skala likert, total 5 

skala yaitu: angka 1 artinya “sangat tidak setuju”, angka 2 artinya “tidak 

setuju”, angka 3 artinya “kurang setuju”,  angka 4 artinya “setuju”.dan 5 

“sangat setuju” (Sugiyono, 2017:89). Angket diberikan secara langsung 

kepada siswa. Instrumen yang digunakan pada angket menggunakan 

indikator COLLES untuk melihat persepsi siswa. Ada 6 indikator pada 

angket instrumen COLLES yaitu: 

a)  Relevance yaitu kesesuain materi pembelajaran pada kebutuhan masa 

depan siswa  

b) Reflection yaitu penggunan zoom premium dalam merangsang siswa 

untuk berfikir kritis dan terbuka 

c) Interactivity yaitu sejauh mana siswa dapat berpartisipasi dan 

berinteraksi dalam proses pertukaran ilmu melalui zoom premium. 

d)  Tutor Support yaitu seberapa jauh guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk berpartisipasi dengan zoom premium. 

e) Peer Support yaitu besarnya dukungan antar sesama siswa pada 

pembelajaran dengan zoom premium. 

f)  Interpretation yaitu kesesuian tingkat pemahaman guru dan siswa 

dalam komunikasi secara online (Yeo et al., 2006:17). 
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2. Wawancara (Interview) 

        Wawancara adalah cara menghimbun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, berhadapan 

muka, dan dengan tujuan yang telah ditentukan (Miterianifa, 2016:123). 

Penelitian menggunakan wawancara terstruktur yaitu pewawancara 

menyediakan instrumen penelitian berupa beberapa pertanyaan untuk 

mengumpulkan informasi (Kurniawati, 2020:63). Peneliti melakukan 

wawancara kepada siswa di kelas X MIPA 1 SMAN Binaan khusus Dumai 

untuk mendapatkan persepsi tentang penggunaan zoom premium.   

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi menurut KBBI adalah suatu proses pengumpulan, 

pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang 

pengetahuan yang memberikan bukti terkait gambar, kutipan, dan bahan 

referensi lainnya. Dokumentasi penelitian berupa screenshot proses 

pembelajaran. 

G. Teknik Analisis Data 

    Data terkumpul dari penelitian dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dirancang memperoleh data jelas 

mengenai persepsi siswa terhadap penggunaan zoom premium pada materi 

ikatan kovalen masa pandemi Covid-19, persepsi siswa dilihat melalui 

persentase hasil data angket dan kemudian di kategorikan kedalam kategori 

persentase pada Tabel 3.1.   
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𝑃 =
𝑓

𝑛
 𝑥 100 % 

Keterangan: 

P = persentase peserta 

f = jumlah frekuensi jawaban 

n = jumlah seluruh alternatif jawaban sampel 

100% = bilangan tetap persentase (Hermawan, 2019:85). 

Tabel 3.1 Persentase Kategori 

No. Skor (%) Kategori 

1 0 %-46 % Kurang sekali 

2 47 %- 60% Kurang 

3 61%-73% Cukup 

4 74 %- 85% Baik 

5 86 %- 100 % Baik sekali 

     Sumber: (Hermawan, 2019:85)  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi siswa 

terhadap penggunaan zoom premium pada materi ikatan kovalen di SMAN 

Binaan Khusus pada masa pandemi Covid-19, khususnya di kelas X MIPA 

1 memiliki persepsi baik dengan persentase 80% (kategori baik). 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan 

hal-hal berikut: 

a. Bagi Sekolah 

Mempertimbangkan penggunaan aplikasi zoom premium dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran online agar dapat memudahkan 

siswa dalam proses kegiatan berdiskusi secara langsung. 

b. Bagi Guru 

Disarankan khususnya guru kimia untuk menggunakan media zoom 

premium dalam pelaksanaan proses pembelajaran online untuk 

memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan secara 

langsung dapat menjelaskan materi pembelajaran serta siswa bisa 

berdiskusi dan saling bertukar pikiran. 

c. Bagi Siswa 

Disarankan untuk siswa agar berlatih dalam penggunaan aplikasi zoom 
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Premium seperti penggunaan whiteboard, share screen, untuk 

memudahkan siswa dalam melangsungkan pembelajaran online. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Disarankan untuk peneliti selanjutnya penggunan zoom premium 

dapat diterapkan pada subjek dan mata pelajaran lainnya. 

2) Melanjutkan penelitian ke tahap yang lebih kompleks seperti 

efektivitas media, pengaruh penggunaan media. 
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ANGKET 

Petunjuk Pengisian: 

Lembar ini merupakan survei tentang Persepsi Siswa Terhadap 

Penggunaan Media Pembelajaran Zoom Premium Pada Materi Ikatan 

Kovalen Di Masa Pendemi Covid-19. Diperlukan waktu sekitar 5- 10 

menit untuk menyelesaikan angket ini. 

Partisipasi Anda dalam pengisian angket penelitian ini sepenuhnya 

bersifat sukarela untuk mengetahui bagaimana pendapat anda tentang media 

pembelajaran zoom premium, jawaban yang anda berikan merupakan 

rahasia dan tidak akan mempengaruhi status anda sebagai siswa dan nilai 

dari mata pelajaran yang akan anda peroleh. Masing-masing dari 24 

pernyataan di bawah ini menanyakan tentang pengalaman anda tentang 

media pembelajaran zoom premium pada pelajaran kimia di masa pendemi 

Covid-19. 

Pada angket ini terdapat 5 alternatif jawaban yaitu: Sangat Tidak 

Setuju, Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju, dan Sangat setuju. Tidak 

ada jawaban 'benar' atau 'salah’, anda bebas memilih berdasarkan apa yang 

diyakini dan dirasakan. Terima kasih banyak atas bantuan dan 

partisipasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran A. 1 
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Berilah tanda silang (x) atau ceklist (√) pada kolom yang sudah disediakan. 

 

No 

 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Sangat 

tidak 

setuju 
(1) 

Tidak 

setuju 

 
(2) 

Kurang 

setuju 

 
(3) 

Setuju 

 

 

(4) 

Sangat 

setuju 

 
(5) 

 Relevance (yaitu kesesuaian 

materi pembelajaran pada 

kebutuhan masa depan siswa) 

     

1 Penggunaan zoom premium 
menarik perhatian saya saat 
proses pembelajaran  

     

2 Apa yang telah diajarkan akan 
sangat penting untuk saya naik 
ke kelas XI  MIPA 

     

3 Apa yang saya pelajari akan 
meningkatkan pemahaman 
pembelajaran saya saat naik ke 
kelas XI MIPA 

     

4 Apa yang dipelajari relevance 

ketika saya naik ke kelas XI 

MIPA  

     

 Reflection (yaitu penggunaan 

zoom premium dalam 

merangsang siswa untuk 

berfikir kritis dan terbuka) 

     

5 Saya mampu untuk 

mengungkapkan fakta-fakta 

dari proses pembelajaran 

     

6 Saya merumuskan ide-ide 
dalam proses pembelajaran 
melalui pemikiran saya sendiri 

     

7 Saya mampu memilih 
argument yang tepat, relevan 
dan akurat dari perkataan 
teman-teman saya  

     

8 Saya mampu memahami materi 
ikatan kovalen dengan 
menyimpulkan pendapat dari 
sudut pandang yang berbeda 

     

 Interactivity (Sejauh mana 

siswa dapat berpartisipasi dan 

berinteraksi dalam proses 

pertukaran   ilmu melalui 

zoom premium) 
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9 Saya menyampaikan pendapat 

yang saya pikirkan kepada 

teman-teman 

     

10 Saya meminta teman-teman 

untuk menyampaikan 

pendapat yang mereka miliki 

     

11 Teman-teman meminta saya 

untuk menyampaikan pendapat 

yang saya miliki 

     

12 Teman-teman tertarik dengan 
pendapat yang saya sampaikan 

     

 Tutor Support (seberapa jauh 

guru memberi kesempatan 

kepada     siswa untuk 

berpartisipasi dengan zoom 

premium) 

     

13 Guru meminta  dan 

menstimulasi saya untuk 
berfikir selama proses 
pembelajaran 

     

14 Guru memotivasi saya untuk 
menyelesaikan proses 
pembelajaran hingga akhir 
melalui zoom premium 

     

15 Guru membantu saya untuk 
meningkatkan kemampuan 
saya dalam belajar melalui 
zoom premium 

     

16 Guru memfasilitasi seluruh 

siswa untuk meningkatkan 

pemahaman dalam proses 

pembelajaran 

     

 Peer Support (besarnya 

dukungan antar sesama siswa 
pada pembelajaran zoom 
premium) 

     

17 Teman-teman memotivasi 

saya untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

melalui zoom premium 

     

18 Teman-teman merasa senang 

dengan kontribusi saya dalam 

proses pembelajaran melalui 

zoom premium 
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19 Teman-teman menghargai apa 

yang saya katakan dan 

lakukan dalam proses 

pembelajaran 

     

20 Teman-teman saya bersedia 

membantu saya dalam proses 

pembelajaran melalui zoom 

premium 

     

 Interpretation (kesamaan 

tingkat pemahaman guru dan 

siswa dalam berkomunikasi 
secara Online) 

     

21 Saya menggunakan forum 
diskusi online dalam proses 
pembelajaran  melalui zoom 
premium (breakout room) 

     

22 Teman-teman memahami 
penyampaian saya saat diskusi 
online melalui zoom   premium 
(breakout room) 

     

23 Saya mengerti tentang 

penyampaian teman-teman 

saya saat diskusi online 

melalui zoom premium 

(breakout room) 

     

24 Guru memotivasi seluruh siswa 
untuk berpartisipasi  dalam 
diskusi online melalui zoom 
premium (breakout room) 

     

Sumber: 

Yeo, S., Taylor., P, dkk. 2006. Internationalising a learning environment 

instrument for evaluating transnational onlineunversity courses.Learning 

enviroment research, 9, 179-194. 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN ANGKET 

PERSEPSI SISWA TERHADAP PENGGUNAAN ZOOM PREMIUM PADA 

MATERI IKATAN KOVALEN DI MASA PANDEMI COVID-19 

 

Hari/Tanggal                         : Kamis, 12 Agustus 2021 

Nama Validator Instrumen    : Ira Mahartika, M.Pd 

NIP              : 19900804 201801 2 002 

Jabatan             : Dosen 

Instansi                                  : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Kimia 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

A. Angket 

Berilah tanda silang (x) atau ceklist (√) pada kolom yang sudah disediakan. 

 

No 

 

Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

Sangat 

tidak 

setuju 
(1) 

Tidak 

setuju 

 
(2) 

Kurang 

setuju 

 
(3) 

Setuju 

 

 

(4) 

Sangat 

setuju 

 
(5) 

 Relevance (yaitu kesesuaian 

materi pembelajaran pada 

kebutuhan masa depan siswa) 

     

1 Penggunaan zoom premium 
menarik perhatian saya saat 
proses pembelajaran  

     

2 Apa yang telah diajarkan akan 
sangat penting untuk saya naik 
ke kelas XI  MIPA 

     

3 Apa yang saya pelajari akan 
meningkatkan pemahaman 
pembelajaran saya saat naik ke 
kelas XI MIPA 

     

4 Apa yang dipelajari relevance 

ketika saya naik ke kelas XI 

MIPA  

     

 Reflection (yaitu penggunaan 

zoom premium dalam 

merangsang siswa untuk 

berfikir kritis dan terbuka) 

     

 Lampiran A. 2 
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5 Saya mampu untuk 

mengungkapkan fakta-fakta 

dari proses pembelajaran 

     

6 Saya merumuskan ide-ide 
dalam proses pembelajaran 
melalui pemikiran saya sendiri 

     

7 Saya mampu memilih 
argument yang tepat, relevan 
dan akurat dari perkataan 
teman-teman saya  

     

8 Saya mampu memahami materi 
ikatan kovalen dengan 
menyimpulkan pendapat dari 
sudut pandang yang berbeda 

     

 Interactivity (Sejauh mana 

siswa dapat berpartisipasi dan 

berinteraksi dalam proses 

pertukaran   ilmu melalui 

zoom premium) 

     

9 Saya menyampaikan pendapat 

yang saya pikirkan kepada 

teman-teman 

     

10 Saya meminta teman-teman 

untuk menyampaikan 

pendapat yang mereka miliki 

     

11 Teman-teman meminta saya 

untuk menyampaikan pendapat 

yang saya miliki 

     

12 Teman-teman tertarik dengan 
pendapat yang saya sampaikan 

     

 Tutor Support (seberapa jauh 

guru memberi kesempatan 

kepada     siswa untuk 

berpartisipasi dengan zoom 

premium) 

     

13 Guru meminta  dan 

menstimulasi saya untuk 
berfikir selama proses 
pembelajaran 

     

14 Guru memotivasi saya untuk 
menyelesaikan proses 
pembelajaran hingga akhir 
melalui zoom premium 

     

15 Guru membantu saya untuk 
meningkatkan kemampuan 
saya dalam belajar melalui 
zoom premium 
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16 Guru memfasilitasi seluruh 

siswa untuk meningkatkan 

pemahaman dalam proses 

pembelajaran 

     

 Peer Support (besarnya 

dukungan antar sesama siswa 
pada pembelajaran zoom 
premium) 

     

17 Teman-teman memotivasi 

saya untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

melalui zoom premium 

     

18 Teman-teman merasa senang 

dengan kontribusi saya dalam 

proses pembelajaran melalui 

zoom premium 

     

19 Teman-teman menghargai apa 

yang saya katakan dan 

lakukan dalam proses 

pembelajaran 

     

20 Teman-teman saya bersedia 

membantu saya dalam proses 

pembelajaran melalui zoom 

premium 

     

 Interpretation (kesamaan 

tingkat pemahaman guru dan 

siswa dalam berkomunikasi 
secara Online) 

     

21 Saya menggunakan forum 
diskusi online dalam proses 
pembelajaran  melalui zoom 
premium (breakout room) 

     

22 Teman-teman memahami 
penyampaian saya saat diskusi 
online melalui zoom   premium 
(breakout room) 

     

23 Saya mengerti tentang 

penyampaian teman-teman 

saya saat diskusi online 

melalui zoom premium 

(breakout room) 

     

24 Guru memotivasi seluruh siswa 
untuk berpartisipasi  dalam 
diskusi online melalui zoom 
premium (breakout room) 
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B. Saran  

   Dengan adanya angket ini saya memohon kepada bapak/ibu untuk 

menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 

Instrumen penelitian Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Zoom 

Premium pada Materi Ikatan Kovalen di Masa Pandemi COVID-19 

dinyatakan :*) 

1 Dapat diuji cobakan tanpa revisi 

2

  

Dapat diuji cobakan dengan revisi 

3 Tidak dapat diuji cobakan 

*) Mohon lingkari salah satu angka sesuai dengan simpulan Bapak/Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

Yeo, S., Taylor., P, dkk. 2006. Internationalising a learning environment 

instrument for evaluating transnational onlineunversity courses.Learning 

enviroment research, 9, 179-194. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah penggunaan aplikasi zoom premium mudah dimengerti dan 

digunakan dalam pembelajaran online? Mengapa? 

2. Apakah penggunaan zoom premium membantu keleluasaan dalam 

pembelajaran online? Mengapa? 

3. Apakah penggunaan zoom premium memfasilitasi proses pembelajaran 

online? Mengapa? 

4. Apakah penggunaan zoom premium membantu proses komunikasi dengan 

guru dalam pembelajaran online? Mengapa? 

5. Apakah penggunaan zoom premium membantu dalam pemahaman materi 

anda dalam pembelajaran online? Mengapa? 

6. Apakah penggunaan zoom premium membantu proses komunikasi antar 

sesama siswa dalam pembelajaran online? Mengapa? 

7. Apakah penggunaan zoom premium membantu kemampuan anda dalam 

memecahkan masalah terkait materi ikatan kovalen pada pembelajaran 

online? Mengapa? 

8. Apakah penggunaan zoom premium selama proses pembelajaran online 

anda terganggu oleh masalah teknis? Mengapa? 

9. Apakah penggunaan zoom premium berkontribusi positif dalam 

pengalaman pembelajaran anda secara online? Mengapa? 

 Lampiran A. 3 
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10. Apakah penggunaan zoom premium membuat anda merasa terlibat dengan 

kelas? Mengapa? 

Modifikasi dari sumber: 

Keller Christina dan Lars Cernerud.2002. Students’ Perceptions of E-learning in 

University Education (27) 1-2, 60. 

Alex Koohang dan Angela Durante.2003. Leaner’s Perceptions toward the Web-

based Distance Learning Activites/Assignments Portion of an Undergraduate 

Hybrid Instructional Model. Jilid II. 108. 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN WAWANCARA 

PERSEPSI SISWA TERHADAP PENGGUNAAN ZOOM PREMIUM PADA 

MATERI IKATAN KOVALEN DI MASA PANDEMI COVID-19 

 

Hari/Tanggal                        : Kamis, 12 Agustus 2021 

Nama Validator Instrumen   : Ira Mahartika, M.Pd 

NIP             : 19900804 201801 2 002 

Jabatan            : Dosen 

Instansi                                  : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Kimia 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

A. Pedoman Wawancara 

1. Apakah penggunaan aplikasi zoom premium mudah dimengerti dan 

digunakan dalam pembelajaran online? Mengapa? 

2. Apakah penggunaan zoom premium membantu keleluasaan dalam 

pembelajaran online? Mengapa? 

3. Apakah penggunaan zoom premium memfasilitasi proses pembelajaran 

online? Mengapa? 

4. Apakah penggunaan zoom premium membantu proses komunikasi dengan 

guru dalam pembelajaran online? Mengapa? 

5. Apakah penggunaan zoom premium membantu dalam pemahaman materi 

anda dalam pembelajaran online? Mengapa? 

6. Apakah penggunaan zoom premium membantu proses komunikasi antar 

sesama siswa dalam pembelajaran online? Mengapa? 

7. Apakah penggunaan zoom premium membantu kemampuan anda dalam 

memecahkan masalah terkait materi ikatan kovalen pada pembelajaran 

online? Mengapa? 

Lampiran A. 4 
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8. Apakah penggunaan zoom premium selama proses pembelajaran online 

anda terganggu oleh masalah teknis? Mengapa? 

9. Apakah penggunaan zoom premium berkontribusi positif dalam 

pengalaman pembelajaran anda secara online? Mengapa? 

10. Apakah penggunaan zoom premium membuat anda merasa terlibat dengan 

kelas? Mengapa? 

B. Saran  

   Dengan adanya angket ini saya memohon kepada bapak/ibu untuk 

menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 

Instrumen penelitian Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan Zoom 

Premium pada Materi Ikatan Kovalen di Masa Pandemi Covid-19 dinyatakan 

:*) 

1 Dapat diuji cobakan tanpa revisi 

2

  

Dapat diuji cobakan dengan revisi 

3 Tidak dapat diuji cobakan 

*) Mohon lingkari salah satu angka sesuai dengan simpulan Bapak/Ibu 
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Modifikasi dari sumber: 

Keller Christina dan Lars Cernerud.2002. Students’ Perceptions of E-learning in 

University Education (27) 1-2, 60. 

Alex Koohang dan Angela Durante.2003. Leaner’s Perceptions toward the Web-

based Distance Learning Activites/Assignments Portion of an Undergraduate 

Hybrid Instructional Model. Jilid II. 108. 
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LAMPIRAN B 
B.1 Analisis Data 
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DISTRIBUSI SKOR ANGKET RESPON SISWA 

TENTANG PERSEPSI SISWA TERHADAP PENGGUNAAN ZOOM 

PREMIUM PADA MATERI IKATAN KOVALEN DI MASA PANDEMI 

COVID-19 

Siswa Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4     4     4  

2   3      4      5 

3    4      5     5 

4    4     4     4  

5     5     5    4  

6    4      5     5 

7     5    4     4  

8    4      5    4  

9    4     4     4  

10    4      5     5 

11    4      5     5 

12    4      5     5 

13   3      4    3   

14    4      5    4  

15    4      5    4  

16    4     4     4  

17    4     4     4  

18     5    4      5 

19    4      5    4  

20   3      4     4  

21    4     4     4  

22   3      4    3   

23    4     4      5 

24   3       5     5 

25    4      5     5 

26    4      5   3   

27     5    4     4  

28    4      5     5 

29    4      5    4  

30    4      5     5 

Total   15 84 20    56 80   9 60 60 

Skor 

Total 

119 136 129 

(%) 79% 

 

91% 86% 

 

 Lampiran B. 1 
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Siswa Pernyataan   4 Pernyataan  5 Pernyataan  6 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   3      4     4  

2    4    3      4  

3     5    4     4  

4    4     4     4  

5    4     4     4  

6    4     4     4  

7     5   3     3   

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10    4     4     4  

11    4    3      4  

12     5    4     4  

13    4    3     3   

14    4     4     4  

15    4      5    4  

16    4      5    4  

17    4     4     4  

18    4    3      4  

19    4     4     4  

20    4     4    3   

21     5    4    3   

22    4     4    3   

23    4     4      5 

24    4     4     4  

25    4     4      5 

26    4      5    4  

27    4     4    3   

28     5     5    4  

29     5    4     4  

30    4     4    3   

Total   3 92 30   15 84 20   21 84 10 

Skor 

Total 

125 119 

 

115 

 (%) 83% 79% 77% 
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Siswa Pernyataan 7 Pernyataan 8 Pernyataan 9 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4    3     3   

2     5     5    4  

3    4     4     4  

4    4     4     4  

5   3     3      4  

6    4    3      4  

7   3      4     4  

8    4    3      4  

9    4     4     4  

10     5    4      5 

11   3      4    3   

12    4    3      4  

13   3      4     4  

14    4     4     4`  

15    4      5   3   

16    4     4    3   

17   3       5     5 

18    4     4     4  

19   3       5    4  

20   3     3      4  

21    4     4    3   

22    4     4     4  

23    4     4     4  

24    4     4    3   

25    4     4    3   

26    4      5    4  

27    4     4    3   

28     5    4     4  

29     5    4      5 

30    4    3      4  

Total   21 80 20   21 72 25   24 76 15 

Skor 

Total 

111 118 115 

(%) 74% 79% 77% 
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Siswa Pernyataan 10 Pernyataan 11 Pernyataan 12 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4    3      4  

2    4     4     4  

3    4     4     4  

4     5   3      4  

5     5    4     4  

6     5    4     4  

7    4    3      4  

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10     5    4      5 

11   3      4    3   

12    4     4     4  

13   3      4    3   

14    4    3      4  

15    4     4      5 

16    4     4      5 

17     5     5     5 

18    4     4     4  

19     5    4     4  

20    4    3      4  

21    4     4    3   

22    4    3      4  

23    4    3      4  

24   3     3       5 

25    4    3       5 

26   3      4     4  

27    4     4    3   

28     5    4     4  

29    4      5    4  

30    4    3     3   

Total   12 76 35   30 72 10   15 76 30 

Skor 

Total 

123 112 121 

 (%) 82% 75% 81% 
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Siswa Pernyataan 13 Pernyataan 14 Pernyataan 15 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4    3      4  

2    4      5   3   

3    4     4     4  

4    4      5    4  

5     5     5     5 

6     5     5     5 

7    4      5    4  

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10    4     4     4  

11    4     4      5 

12    4      5   3   

13   3      4     4  

14   3      4    3   

15    4    3     3   

16    4     4     4  

17    4      5     5 

18    4     4     4  

19     5    4    3   

20   3      4     4  

21    4     4     4  

22    4     4     4  

23    4    3      4  

24    4     4     4  

25    4     4    3   

26     5     5    4  

27    4     4     4  

28    4     4     4  

29   3     3       5 

30    4     4     4  

Total   12 88 20   12 76 40   18 76 25 

Skor 

Total 

120 124 119 

(%) 80% 83% 79% 
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Siswa Pernyataan  16 Pernyataan 17 Pernyataan 18 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   3     3      4  

2     5    4    3   

3    4     4     4  

4    4    3     3   

5     5    4     4  

6    4     4     4  

7    4    3      4  

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10     5    4     4  

11   3     3     3   

12    4     4     4  

13     5     5     5 

14   3      4     4  

15    4     4    3   

16    4    3     3   

17    4      5    4  

18    4     4    3   

19    4     4     4  

20    4     4     4  

21   3       5    4  

22    4    3      4  

23     5    4     4  

24    4    3     3   

25    4      5    4  

26   3       5    4  

27    4      5   3   

28    4    3      4  

29     5    4     4  

30    4     4     4  

Total   15 76 30   24 64 30   24 84 5 

Skor 

Total 

121 118 113 

 (%) 81% 77% 75% 
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Siswa Pernyataan 19 Pernyataan 20 Pernyataan 21 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4     4     4  

2   3       5     5 

3    4     4      5 

4    4    3      4  

5    4      5     5 

6    4      5     5 

7     5   3      4  

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10    4     4      5 

11    4      5    4  

12    4     4     4  

13    4     4      5 

14   3      4      5 

15   3      4      5 

16    4     4     4  

17   3      4      5 

18   3      4     4  

19     5   3      4  

20    4     4     4  

21    4      5    4  

22    4     4      5 

23    4    3      4  

24    4     4     4  

25    4    3       5 

26    4    3       5 

27    4    3      4  

28   3     3      4  

29     5     5     5 

30    4     4      5 

Total   18  84 15   24 64 30    64 70 

Skor 

Total 

117 118 134 

(%) 78% 79% 89% 
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Siswa Pertanyaan 22 Pertanyaan 23 Pertanyaan 24 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    4     4     4  

2    4    3      4  

3    4     4      5 

4     5    4     4  

5     5     5     5 

6    4     4      5 

7    4     4     4  

8    4     4     4  

9    4     4     4  

10    4     4      5 

11    4      5    4  

12    4     4      5 

13    4    3      4  

14   3      4     4  

15    4    3       5 

16    4     4      5 

17    4      5     5 

18    4     4     4  

19   3      4     4  

20    4     4     4  

21   3     3      4  

22    4     4     4  

23    4     4     4  

24    4     4     4  

25   3       5    4  

26   3     3      4  

27   3      4     4  

28    4     4      5 

29    4     4      5 

30   3     3       5 

Total   21 84 10   18 80 20    76 55 

Skor 

Total 

115 118 131 

(%) 77% 79% 87% 
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PERHITUNGAN SKOR ANGKET SISWA TENTANG PERSEPSI SISWA 

TERHADAP PENGGUNAAN ZOOM PREMIUM PADA MATERI 

IKATAN KOVALEN DI MASA PANDEMI COVID-19 

A. Relevance 

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

1 119 150 

2 136 150 

3 129 150 

4 125 150 

Jumlah 509 600 

 

B. Reflection 

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

5 119 150 

6 115 150 

7 111 150 

8 118 150 

Jumlah 463 600 

 

C. Interactivity 

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

9 115 150 

10 123 150 

11 112 150 

12 121 150 

Jumlah 471 600 

 

D. Tutor Support  

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

13 120 150 

14 124 150 

15 119 150 

16 121 150 

Jumlah 484 600 

 

 

 

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
509

600
× 100 

Persentase: 85% (Baik)  

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
463

600
× 100 

Persentase: 77% (Baik)  

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
471

600
× 100 

Persentase: 79% (Baik)  

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
484

600
× 100 

Persentase: 81% (Baik)  
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E. Peer Support 

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

17 118 150 

18 113 150 

19 117 150 

20 118 150 

Jumlah 466 600 

 

F. Interpretation 

No. 

Pernyataan 

Jumlah Skor 

Maksimal 

21 134 150 

22 115 150 

23 118 150 

24 131 150 

Jumlah 498 600 

 

Total Keseluruhan Indikator 

 

No. Indikator Skor yang 

diperoleh 

Skor Maksimal 

1. Relevance 509 600 

2. Reflection 463 600 

3. Interactivity 471 600 

4. Tutor Support 485 600 

5. Peer Support 466 600 

6. Interpretation 498 600 

Jumlah 2892 3600 

 

 Persentase Total  Siswa = 
𝑓

𝑛
× 100 

  = 
2892

3600
× 100 

    = 80%  (Baik) 

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
466

600
× 100 

Persentase: 78% (Baik)  

Persentase: 
𝑓

𝑛
× 100 

Persentase: 
499

600
× 100 

Persentase: 83% (Baik)  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 
C.1  Silabus 

C.2 RPP 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA  

 

Nama Sekolah  : SMAN BINAAN KHUSUS DUMAI 

Kelas   : X MIPA 1 

Alokasi waktu  : 2 X 22 MENIT (1 PERTEMUAN) 

 

Kompetensi Inti   

KI 1:   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2:   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 

 

 

 Lampiran C. 1 
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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 

laboratorium, 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. 

4.1  Menyajikan 

hasil rancangan 

dan hasil 

percobaan 

ilmiah  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

 Membahas dan menyajikan peran Kimia dalam penguasaan ilmu lainnya 

baik ilmu dasar, seperti biologi, 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 

 Menyimak penjelasan bahwa atom tersusun dari partikel 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 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. 

4.2  Menjelaskan 

fenomena alam 

atau hasil 

percobaan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

menggunakan 

model atom 

elektron dengan letak 

unsur dalam tabel 

periodik 

 Tabel periodik dan 

sifat keperiodikan 

unsur 

 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. 

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  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.4  Menganalisis 

kemiripan sifat 

unsur dalam 

golongan dan 

keperiodikanya  

4.4  Menyajikan 

hasil analisis 

data-data unsur 

dalam kaitannya 

dengan 

kemiripan dan 

sifat 

keperiodikan 

unsur  

3.5 Membandingkan 

ikatan ion, ikatan 

kovalen, ikatan 

Ikatan Kimia, Bentuk 

Molekul, dan Interaksi 

Antarmolekul  

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

 Mengamati proses perubahan garam dan gula akibat pemanasan serta 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

kovalen 

koordinasi, dan 

ikatan logam 

serta kaitannya 

dengan sifat zat  

 Susunan elektron stabil 

 Teori Lewis tentang 

ikatan kimia 

 Ikatan ion dan ikatan 

kovalen 

 Senyawa kovalen polar 

dan nonpolar. 

 Bentuk molekul 

 Ikatan logam 

 Interaksi antarpartikel 

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 menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan 

ikatan kovalen rangkap. 

 Membahas kaidah oktet dan duplet dalam ikatan kimia  

 Membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi.  

 Membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar serta senyawa 

polar dan senyawa nonpolar. 

 Merancang dan melakukan percobaan kepolaran beberapa senyawa dikaitkan 

dengan perbedaan keelektronegatifan unsur-unsur yang membentuk ikatan. 

 Membahas dan memperkirakan  bentuk molekul berdasarkan teori jumlah 

pasangan elektron di sekitar inti atom dan hubungannya dengan kepolaran 

senyawa. 

4.5  Merancang dan 

melakukan 

percobaan 

untuk 

menunjukkan 

karakteristik 

senyawa ion 

atau senyawa 

kovalen 

berdasarkan 

beberapa sifat 

fisika  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.6  Menerapkan 

Teori Pasangan 

Elektron Kulit 

Valensi 

(VSEPR) dan 

Teori Domain 

elektron dalam 

menentukan 

bentuk molekul  

 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.  

 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. 4.6  Membuat model 

bentuk molekul 

dengan 

menggunakan 

bahan-bahan 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar atau 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

perangkat lunak 

komputer  

3.7  Menghubungkan 

Pinteraksi 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  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Mata Pelajaran Kimia  Materi Pokok Ikatan Kovalen 

Kelas/Semester X / 1 Alokasi Waktu 2 x 22 menit (1 pertemuan) 

Kompetensi 

Dasar 

3.5       Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan 

kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya   

dengan sifat zat 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

(IPK) 

3.5.1 Menjalaskan kaidah oktet dan duplet 

3.5.2 Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen  

3.5.3 Menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal 

dan ikatan kovalen rangkap 

3.5.4 Menjelaskan proses ikatan kovalen koordinasi 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami kaidah oktet dan duplet 

2. Siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan kovalen 

3. Siswa mampu  menganalisis pembentukan ikatan kovalen tunggal dan 

ikatan kovalen rangkap 

4. Siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan kovalen koordinasi                                                                                                                                        

B. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pendekatan:                  Saintifik Media:   Zoom Premium 

Model pembelajaran :  Ekspositori Alat:       Laptop atau Handphone 

Metode : Diskusi, dan tanya jawab 

antara  guru  dan peserta didik 

Bahan:   Video Pembelajaran dan 

Power point 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru memulai pelajaran tepat pada waktunya dengan menyapa dan memberi salam 

kepada peserta didik, sebelum memulai pembelajaran daring  

2) Guru memberikan link absen di grup kelas (whatapps) 

3) Guru memberikan link zoom premium 

https://zoom.us/j/9280797594?pwd=RUcwSy85MOFtVEMOZC9rajRVYUhqQTo9 

di grup kelas (whatapps) 

4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi yang akan di pelajari 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 

 

 

 Lampiran C.2 

https://zoom.us/j/9280797594?pwd=RUcwSy85MOFtVEMOZC9rajRVYUhqQTo9
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Kegiatan Inti 

Mengamati: 

Peserta didik diberikan panduan untuk melihat dan mengamati video pembelajran 

https://youtu.be/AbT422jc5wU melalui zoom premium dan penyampaian materi (PPT) 

oleh guru 

Menanya: 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang video 

pembelajaran dan PPT yang telah dijelaskan guru tentang hal yang belum dipahami pada 

materi ikatan kovalen 

Mengumpulkan Informasi: 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok (breakout room) untuk mendiskusikan 

soal tentang ikatan kovalen yang akan diberikan dalam bentuk google form  

Menalar:  

Peserta didik membahas tentang soal ikatan kovalen dengan saling bertukar pendapat, 

saling menghargai dan berkerja sama dengan teman kelompok. 

Mengomunikasikan: 

Guru dan peserta didik bersama-sama membahas soal ikatan kovalen yang telah 

diduskusikan di breakout room dan membuat kesimpulan tentang hal-hal yang  dipelajari 

terkait ikatan kovalen. 

Kegiatan Penutup 

1) Guru menanyakan kembali kepada peserta didik tentang kepahaman materi ikatan 

kovalen 

2) Siswa memberikan kesimpulan tentang materi ikatan kovalen 

3) Siswa memberikan respon terhadap kegiatan pembelajaran 

4) Guru mengakhiri pembelajaran dengan menggucapkan salam 

C. Penilaian 

No Ranah 

Kompetensi 

Teknik 

Penilain 

Instrumen 

Penilaian 

1 Sikap Observasi sikap Bukti kehadiran,keaktifan dan 

kesopanan dalam berdiskusi 

2 Pengetahuan Diskusi Menjawab pertanyaan saat diskusi 

 

 

 

 

https://youtu.be/AbT422jc5wU
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LAMPIRAN D 
D.1 Dokumentasi 
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DOKUMENTASI 

1. Proses Pembelajaran Daring dengan Zoom Premium 

           

Pemberian Link Zoom di Grub Kelas          Siswa Masuk ke zoom premium 

         

Menampilkan video pembelajaran        Menjelaskan materi ikatan kovalen 

 

   Lampiran D.1 
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Siswa mencoba menjelaskan tentang                Guru menjelaskan kembali 

      materi ikatan kovalen    materi ikatan kovalen 

    

Pembagian siswa perkelompok             Siswa berdiskusi dengan temannya 

untuk mengerjakan soal                                           di breakout room 
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Siswa berdiskusi dengan teman               Siswa berdiskusi dengan teman 

kelompoknya mengerjakan Soal                     kelompoknya mengerjakan soal  

yang diberikan di breakout room     yang diberikan di breakout room 

 

   

  Kelompok yang sudah mengirim    Membahas kembali soal diskusi 

   jawaban di google form  
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2. Proses wawancara  
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LAMPIRAN E 
E.1 Surat-surat 
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 Lampiran E 1 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah 12 menempuh pendidikan penulis melanjutkan pendidika di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dangn jalur SNMPTN pada tahun 2017 

tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Kimia. Pada tahun 

2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di kelurahan 

Bumi ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kemudian 

ditahun yang sama penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan Daring 

(PPL-Daring) di MA MASMUR Pekanbaru. Pada tahun 2021 penulis mengikuti 

seminar proposal pada tanggal 22 Juli 2021 dan melakukan penelitian pada bulan 

Agustus-Desember 2021 di SMAN BINSUS Dumai dengan judul penelitian 

“Persepsi Siswa terhadap Penggunaan Zoom Premium pada Materi Ikatan 

Kovalen di Masa Pandemi Covid-19” dan dinyatakan lulus dan berhak 

menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada tanggal 16 Juni 2022. 

Motto Hidup “Ketika kamu sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun masih 

tidak sesuai keinginanmu maka percayalah Allah sudah menyiapkan yang terbaik” 

Ade Nurul Izzah Harahap lahir di Dumai pada hari 

kamis 02 September 1999. Anak dari pasangan 

Bapak Ir.S.Harahap dan Ibu Almh. Syukriana, S.H.I. 

merupakan anak ketiga dari pasangan tersebut. 

Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa 

pendidikan, diantaranya pendidikan Taman Kanak-

kanak di TK Al-Hijriyah pada tahun 2005, Sekolah 

Dasar di SD Negeri 04  Dumai tahun 2011, Sekolah 

Menengah Pertama di MTSN Dumai tahun 2014, 

Sekolah Menengah Atas di MAN Dumai tahun 2017. 

 


	1.pdf
	2.pdf

