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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA DASAR BERBASIS WEB
POKOK BAHASAN ATOM, MOLEKUL DAN ION

Development of Web-Based Chemistry Learning Media Subject Atom, Molecules and
Ions

Nopriawan Berkat Asi1*, Maya Erliza Anggraeni1

1Universitas Palangka Raya, Jl..Yos Sudarso, Palangka Raya
*email: nopriawanb@gmail.com

Abstrak. Bahan ajar kimia dasar berbasis web dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas
perkuliahan, akses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengembangkan dan memvalidasi bahan ajar kimia dasar berbasis web, mengetahui
kelayakan dan efektifitas media. Penelitian ini termasuk jenis pengembangan prosedural.
Metode penelitian ini bersifat prosedural yang meliputi tahap-tahap pengembangan yang
diadaptasi dari model Gall dan Plomp sebagai berikut: (1) tahap analisis kebutuhan, (2) tahap
perancangan dan pengembangan, (3) tahap validasi dan revisi, (4) uji coba produk dan revisi
produk akhir. Instrumen penelitian untuk memvalidasi produk media pembelajaran meliputi:
(1) angket validasi dan lembar penilaian materi ajar, (2) angket validasi dan lembar penilaian
media pembelajaran, (3) angket respon mahasiswa. Hasil penelitian diperoleh rata-rata
persentase nilai seluruh aspek penilaian materi ajar sebesar 90,67% kategori sangat baik. Hasil
validasi materi ajar menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang dikembangkan layak
digunakan. Rata-rata persentase nilai seluruh aspek penilaian media pembelajaran sebesar
93,33% kategori sangat baik. Hasil validasi media pembelajaran menunjukkan media
pembelajaran kimia dasar berbasis web www.chem.co.id yang dikembangkan layak
digunakan. Hasil uji coba lapangan diperoleh nilai dengan persentase 97,11% kategori sangat
baik. Hasil uji coba lapangan menunjukkan produk media pembelajaran kimia dasar berbasis
web pokok bahasan atom, molekul dan ion efektif digunakan.

Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, kimia dasar, web

Abstract. Web-based basic chemistry teaching materials are developed to improve lecture
activities, access learning and students learning outcomes. The purpose of this study was to
develop and validate web-based basic chemistry teaching materials, knowing the feasibility
and effectiveness of the media. This research included the types of procedural development.
This research method was a procedural where it was adapted from the Gall and the Plomp
models as follows: (1) needs assessment, (2) design and development, (3) validation and
revisions, (4) product testing and final product revisions. The research instrument to validate
learning media products included: (1) validation questionnaire and teaching material
assessment sheet, (2) validation questionnaires and learning media assessment sheet, (3)
students’ response questionnaire. The results showed that the average percentage value for all
of materials assessment aspects are 90.67% in a very good category. The validation results of
teaching materials stated that it developed is suitable for use The average percentage value for
whole aspects of learning media assessment was 93.33% in a very good category. The results
of the learning media validation showed that the basic web-based chemistry learning media
www.chem.co.id developed was suitable for use. The results of field trials obtained values with
a percentage of 97.11% in a very good category. The results of field trials showed that basic
chemical learning media products are web-based atoms, molecules and ions effectively used.

Keywords: development, learning media, basic chemistry, web

PENDAHULUAN
Bahan ajar adalah media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar berisi materi

pelajaran yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan
masyarakat. Salah bentuk media bahan ajar yang layak dikembangkan adalah bahan ajar versi
digital (Asi, 2018). Bahan ajar versi digital dapat berupa teks, gambar, video atau animasi. Bahan
ajar versi digital memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi digital didukung jaringan internet.
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Peserta didik disiapkan agar dapat merespon setiap perubahan yang sedang berlangsung dan
mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Kimia adalah pelajaran tentang materi dan perubahannya (Chang, 2010:4). Ilmu kimia
merupakan ilmu yang selalu berkembang. Kimia penting bagi dunia modern hari ini, baik dalam
ilmu alam maupun ilmu sosial. Kimia adalah ilmu pengetahuan modern. Pelajaran kimia dimulai
pada tingkat makroskopik, di mana mahasiswa bisa melihat dengan mata telanjang dan mengukur
bahan atau materi yang darinya dunia ini telah dibentuk.

Bahan ajar kimia dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, video, animasi dan objek
langsung dari alam sekitar. Bahan ajar kimia menjadi komponen penting yang harus ada dalam
kegiatan belajar mengajar kimia. Materi pelajaran kimia berisi fakta, konsep, hukum, dan teori
yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik.

Atom, molekul dan ion merupakan salah satu pokok bahasan kimia dasar yang memerlukan
visualisasi dalam bentuk teks, gambar, video atau animasi untuk memudahkan mahasiswa
memahaminya. Atom, molekul dan ion pada tingkat makroskopik dipahami sebagai penyusun
semua materi di alam semesta ini. Pada tingkat miroskopik atom, molekul dan ion tidak dapat
dilihat dan diukur dengan mata telanjang. Alat bantu gambar, animasi atau video diperlukan untuk
visualisasi representatif.

Materi penting yang perlu dipelajari mahasiswa pada pokok bahasan atom, molekul dan ion
meliputi: (1) teori atom, (2) struktur atom, (3) nomor atom, massa atom dan isotop, (4) tabel
periodik, (5) molekul dan ion, (6) rumus kimia, (7) tatanama senyawa anorganik, (8) pengenalan
senyawa organik.

Pengembangan bahan ajar kimia berbasis web dipandang penting untuk meningkatkan
proses dan hasil pembelajaran. Pengajar khususnya dosen kimia dapat menyediakan bahan ajar
kimia berbasis web melalui penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan. Bahan ajar
berbasis web memudahkan mahasiswa mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja pada
jangkauan internet.

Buku pada hakekatnya adalah media pembelajaran cetak yang membantu mahasiswa dalam
belajar. Buku berisi penjelasan dan uraian materi kuliah yang dapat dipelajari secara individu
maupun kelompok oleh mahasiswa.

World Wide Web (WWW) adalah sistem informasi hypermedia yang menyediakan akses
online dokumen dan multimedia dalam jumlah yang hampir tak terbatas (Janette dan Hannafin,
1997). Web adalah suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik berupa teks,
gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubung-kan
(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah
browser.

Bahan ajar berbasis web tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran buku. Web dapat
berisi teks, gambar, suara, video dan animasi yang dapat melengkapi hal yang masih kurang pada
buku. Situs web dapat menyediakan tautan (link) yang tidak terbatas. Link sangat membantu
memperluas informasi.

Mangen (2013) melaporkan bahwa skor siswa yang diberikan tes tertulis lebih baik dari
pada siswa yang diberikan tes dengan teks digital. Porion (2016) melaporkan bahwa tidak ada beda
antara hasil belajar menggunakan media paper base learning dan computer base learning.
Penelitian yang dilakukan Nopriawan (1Asi, 2017) menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara
frekuensi pemberian tugas dan latihan soal dengan pembelajaran berbasis web. Mahasiswa yang
diberi tugas dan latihan dengan frekuensi lebih sering memperoleh rata-rata hasil belajar lebih
tinggi. Selain itu, mahasiswa senang belajar menggunakan media pembelajaran berbasis web (2Asi,
2017)

Pengembangan bahan ajar merupakan langkah-langkah prosedural. Menurut model yang
dikembangkan Gall et. al. (2003:571) ada sepuluh langkah dalam melakukan penelitian dan
pengembangan produk pembelajaran. Langkah-langkah prosedural ini dapat disederhanakan
menjadi 4 tahap karena ada kesamaan pada tahap-tahap pengembangannya dengan model yang
dikembangkan oleh Plomp (2013:30). Tahap-tahap yang diadaptasi dari model Gall dan Plomp
meliputi: (1) tahap analisis kebutuhan (define/need assessment), (2) tahap perancangan dan
pengembangan (design & develope), (3) tahap validasi dan revisi (validation & revision), (4) uji
coba produk dan revisi produk akhir (field test & final Product).
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Tahap analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan dan informasi
yang dibutuhkan untuk pengembangan bahan ajar sesuai tujuan pengembangan. Tahap
perancangan dan pengembangan merupakan kegiatan membuat rancangan produk atau prototype
dan kemudian mengembangkan produk awal. Pada tahap ini juga dikembangkan instrumen
penilaian produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan yang dilakukan secara prosedural
mengikuti model tertentu. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan menghasilkan dan
memvalidasi produk pembelajaran kimia dasar berbasis web.

Model yang diterapkan pada penelitian meliputi 4 tahap yang diadaptasi dari model Gall
dan model Plomp. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk bahan
ajar kimia berbasis web. Pengembangan yang dilakukan meliputi pengembangan bahan ajar,
pengembangan website dan pengembangan instrumen penilaian. Tahap penilaian dan evaluasi
mencakup 5 tahap revisi (jika ada saran perbaikan) setelah dilakukan validasi dan uji coba.

Tempat penelitian di Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya. Waktu penelitian pada bulan Agustus
– September Tahun Ajaran 2018/2019.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Strata 1 (satu) Tahun Ajaran 2018/2019
Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Palangka Raya. Subjek uji coba perorangan dipilih 3
mahasiswa semester III dan V yang mewakili kelas atas, kelas sedang dan kelas bawah. Subjek uji
coba kelompok kecil dipilih 6 orang mahasiswa semester III dan V yang mewakili kelas atas, kelas
sedang dan kelas bawah masing-masing 2 mahasiswa. Subjek uji coba lapangan dipilih 30 orang
mahasiswa semester I.

Tabel 1. Ringkasan Metode Pengumpulan Data
No Jenis Data Teknik Instrumen Subjek

1 Respon ahli materi Angket Lembar angket validasi materi
ajar

Ahli materi

2 Respon ahli media Angket Lembar angket validasi media
pembelajaran

Ahli media

3 Respon mahasiswa Angket Lembar angket respon mahasiswa Mahasiswa

Analisis data validasi ahli dan respon mahasiswa hasil angket dianalisis dengan rumus
persamaan 1. Produk media pembelajaran dikatakan layak jika memenuhi kriteria minimal cukup.
Produk media pembelajaran dikatakan efektif jika respon mahasiswa memenuhi kriteria minimal
cukup.

Hasil validasi ahli dan respon mahasiswa dikategorikan dengan parameter persentase nilai
pada Tabel 2

Tabel 2. Kategori Validasi Ahli dan Respon Mahasiswa
Persentase Nilai (%) Kategori
90 – 99 Sangat Baik
80 – 89 Baik
70 – 79 Cukup
60 – 69 Kurang
< 60 Sangat Kurang
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kurikulum urutan materi atau pokok bahasan atom, molekul dan ion
diletakkan pada pokok bahasan Bab 2. Materi kimia dasar pokok bahasan atom, molekul dan ion
merujuk pada buku Chemistry Raymond Chang (2010) dalam merepresentasikan atom, molekul
dan ion pada tingkat makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Tingkat makroskopik merupakan
representasi materi dan perubahannya yang dapat dilihat dan diukur secara langsung, misalnya
besi berkarat. Tingkat mikroskopik merupakan representasi materi dan perubahannya yang tidak
dapat dilihat dan diukur secara langsung, misalnya molekul pada besi berkarat. Tingkat simbolik
merupakan representasi materi dan perubahannya dalam bentuk simbol-simbol, misalnya reaksi
besi berkarat.

Materi kimia atom, molekul dan ion berada pada tiga tingkat representasi. Media
pembelajaran dalam bentuk web merupakan media yang cocok untuk membantu
merepresentasikan kimia atom, molekul dan ion pada tingkat makroskopik, mikroskopik dan
simbolis dalam bentuk gambar dan video.

Sesuai dengan tujuan penelitian mengembangkan dan mememvalidasi produk media
pembelajaran berbasis web, maka diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat
keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan web dalam penelitian ini
disediakan oleh jasa web desainer Fp Comp.

Materi yang dikembangkan pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan atom, molekul
dan ion. Materi penting meliputi:
1) Perkembangan teori atom. Satuan dasar penyusun materi. Teori atom modern dimulai oleh

John Dalton pada abad kesembilan belas, yang mendalilkan bahwa unsur-unsur terdiri dari
partikel yang sangat kecil, disebut atom. Semua atom dari suatu unsur yang sama adalah
identik, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lainnya.

2) Struktur atom. Melalui eksperimen para ilmuwan abad sembilan belas dan awal abad dua
puluh telah mempelajari dan menyatakan bahwa atom terdiri dari tiga partikel dasar, yaitu:
proton, elektron, dan neutron. Proton memiliki muatan positif, elektron memiliki muatan
negatif, dan neutron tidak memiliki muatan. Proton dan neutron terletak di pusat atom, yang
disebut inti, sementara elektron tersebar di sekitar inti.

3) Cara mengidentifikasi atom. Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom. Atom unsur
yang berbeda memiliki nomor atom yang berbeda. Isotop adalah atom dari unsur yang sama
yang memiliki jumlah neutron yang berbeda. Jumlah massa adalah jumlah dari proton dan
neutron dalam inti atom. Karena atom adalah netral secara listrik, maka jumlah proton sama
dengan jumlah elektron.

4) Tabel periodik. Unsur-unsur dapat digolongkan menurut sifat kimia dan sifat fisikanya dalam
tabel yang disebut tabel periodik. Tabel periodik memungkinkan untuk menggolongkan
unsur-unsur (seperti logam, metaloid, dan non logam) serta menghubungkan sifat-sifatnya
secara sistematis. Tabel periodik sebagai sumber informasi yang sangat berguna dalam kimia

5) Atom, molekul dan ion. Atom dari sebagian besar unsur berinteraksi membentuk senyawa,
yang diklasifikasikan sebagai molekul atau senyawa ionik yang terdiri dari ion positif (kation)
dan ion negatif (anion).

6) Rumus kimia (rumus molekul dan rumus empiris). Rumus kimia merepresentasikan jenis dan
jumlah atom yang membentuk molekul atau senyawa ionik serta model representasi molekul
atau senyawa.

7) Tatanama senyawa anorganik. Seperangkat aturan membantu dalam memberi nama senyawa
anorganik.

8) Pengenalan senyawa organik.
Pada tahap perancangan menentukan tujuan dari web yang dihasilkan, setelah melakukan

analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan kebutuhan
diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada kebutuhan pengembangan web. Untuk memahamai
sifat program yang dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk
kerja, dan interface yang diperlukan.

Menu navigasi didesain dan dikembangkan dalam bentuk menu navigasi drop down. Menu
navigasi sub pokok bahasan juga didesain dan dikembangkan dalam bentuk menu drop down pada
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masing-masing pokok bahasan. Menu navigasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan
ditunjukkan pada Gambar 1 yang disusun secara sistematis.

Gambar 1. Menu navigasi drop down

Materi ajar divalidasi oleh tiga orang ahli pendidikan kimia. Hasil vadidasi ditunjukkan
pada lampiran. Validasi materi ajar meliputi: (1) materi/isi, (2) penyajian materi, (3) keterbacaan
dan bahasa. Variabel validasi materi/isi meliputi: (1) kesesuaian isi, (2) struktur isi. Variabel
validasi penyajian materi meliputi: (1) kejelasan penyajian, (2) integrasi isi. Variabel validasi
keterbacaan dan bahasa meliputi: (1) kosa kata, (2) kalimat, (3) paragraf, (4) wacana, (5) bahasa.

Indikator penilaian keseuaian isi meliputi: (1) memuat konsep yang memiliki pengertian
yang umum sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) memuat prinsip yang benar sesuai dengan
tujuan pembelajaran, (3) memuat fakta yang berfokus pada atom, molekul dan ion, (4) memuat
latihan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikator penilaian struktur isi meliputi: (1) isi sesuai
konteks materi atom, molekul dan ion, (2) memuat kosakata dan kalimat sesuai konteks materi
atom, molekul dan ion, (3) memuat latihan yang diurutkan dari mudah ke sulit. Indikator penilaian
kejelasan penyajian meliputi: (1) memuat tujuan pembelajaran pada awal pembelajaran, (2)
penyajian materi mengarah pada tujuan pembelajaran. Indikator penilaian integrasi isi meliputi:
(1) menyajikan keterkaitan antara pengetahuan atom, molekul dan ion dengan kehidupan sehari-
hari, (2) menyajikan materi dari yang mudah ke sulit, (3) menyajikan materi secara sistematik.
Indikator penilaian kosa kata meliputi: (1) memuat kosakata yang sesuai dengan konteks materi
pembelajaran, (2) memuat kosakata yang umum. Indikator penilaian kalimat meliputi: (1) memuat
kalimat sederhana, (2) memuat kalimat deklaratif, (3) memuat kalimat aktif. Indikator penilaian
paragraf meliputi: (1) memuat paragraf deduktif, (2) memuat paragraf yang terstruktur, (3)
memuat paragraf yang menunjukkan hubungan makna. Indikator penilaian wacana meliputi: (1)
memuat wacana deskripsi, (2) memuat wacana berbentuk prosedur, (3) memuat wacana
terstruktur. Indikator penilaian bahasa meliputi: (1) teks menggunakan kaidah tata bahasa yang
tepat, (2) teks jelas dan mudah dipahami.

Tabel 3. Hasil validasi materi ajar
No. Aspek Penilaian Persentase Nilai

(%)
Kategori

1 Materi/Isi 83,10 Baik
2 Penyajian 93,33 Sangat Baik
3 Keterbacaan dan Bahasa 91,03 Sangat Baik

Hasil validasi materi ajar ditunjukkan pada Tabel 5.1 dan grafik pada Gambar 5.2. Hasil
penilaian aspek materi/isi pembelajaran diperoleh persentase nilai sebesar 88,10% dengan kategori
baik. Hasil penilaian aspek penyajian materi pembelajaran diperoleh persentase nilai sebesar
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93,33% dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian aspek keterbacaan dan bahasa diperoleh
persentase nilai sebesar 91,03% dengan kategori sangat baik. Rata-rata persentase nilai seluruh
aspek penilaian materi pembelajaran sebesar 90,67% dengan kategori sangat baik. Hasil validasi
menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang dikembangkan sudah layak digunakan untuk
dilanjutkan ke tahap uji coba. Sebelum melakukan uji coba, tahap selanjutnya adalah melakukan
revisi terhadap materi ajar atom, molekul dan ion sesuai dengan saran perbaikan oleh ahli materi.

Gambar 2. Grafik hasil validasi materi pembelajaran

Materi ajar yang dihasilkan melalui beberapa tahap revisi. Revisi tahap 1 meliputi
perbaikan kalimat dan kosa-kata hasil terjemahan dari buku Chemistry Raymond Chang (2010),
penyederhanaan kalimat, menentukan kalimat deklaratif dan kalimat aktif.

Revisi tahap 2 meliputi perbaikan kosakata dan kalimat agar disesuaikan dengan konteks
materi atom, molekul dan ion. (2) kosakata dan kalimat agar disesuaikan dengan konteks atom,
molekul dan ion.

Media pembelajaran berbasis web pembelajaran kimia dasar divalidasi oleh 3 (tiga) orang
ahli media pembelajaran kimia. Validasi media pembelajaran meliputi: (1) aspek rekayasa
perangkat lunak, (2) aspek desain pembelajaran, (3) aspek komunikasi visual.

Indikator penilaian aspek rekayasa perangkat lunak meliputi: (1) efektif dan efisien dalam
pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran, (2) Reliable (handal), (3) maintainable
(dapat dipelihara/dikelola dengan mudah), (4) useability (mudah digunakan dan sederhana dalam
pengoperasiannya), (5) pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan tepat, (6)
compatibility (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai hardware dan software
yang ada), (7) pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi, (8)
dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi: petunjuk instalasi (jelas,
singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan antisipatif), desain program (jelas,
menggambarkan alur kerja program), (9) reuseable (sebagian atau seluruh program media
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pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain).
Indikator penilaian aspek desain pembelajaran meliputi: (1) tujuan pembelajaran  jelas (rumusan
jelas dan realistis), (2) tujuan pembelajaran relevan dengan kurikulum, (3) cakupan dan kedalaman
materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, (4) penggunaan strategi pembelajaran tepat, (5)
interaktif, (6) memberikan motivasi belajar, (7) kontekstual dan aktual, (8) bahan bantuan belajar
lengkap dan berkualitas, (9) mudah dipahami, (10) sistematis, runut, alur logika jelas, (11) uraian,
pembahasan, contoh, simulasi, latihan jelas, (12) evaluasi konsisten dengan tujuan pembelajaran,
(13) alat evaluasi tepat dan handal, (14) memberi umpan balik terhadap hasil evaluasi. Indikator
penilaian aspek komunilasi visual meliputi: (1) komunikatif (sesuai dengan pesan dan dapat
diterima/sejalan dengan keinginan sasaran), (2) kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan, (3)
sederhana dan memikat, (4) audio (narasi, sound effect, backsound, musik) tepat dan jelas, (5)
visual (layout design, typography, warna) tepat dan jelas, (6) media bergerak (animasi, movie)
tepat dan jelas, (7) layout interactive (ikon navigasi) mudah dijalankan.

Tabel 4. Hasil validasi media pembelajaran
No. Aspek Penilaian Nilai (%) Kategori
1 Desain perangkat lunak 94,44 Sangat Baik
2 Desain pembelajaran 92,86 Sangat Baik
3 Komunikasi visual 92,86 Sangat Baik

Hasil validasi media pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 4 dan grafik pada Gambar 3.
Hasil penilaian aspek rekayasa perangkat lunak diperoleh persentase nilai sebesar 94,44% dengan
kategori sangat baik. Hasil penilaian aspek desain pembelajaran diperoleh persentase nilai sebesar
92,86% dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian aspek komunikasi visual diperoleh
persentase nilai sebesar 92,86% dengan kategori sangat baik. Rata-rata persentase nilai ketiga
aspek penilaian media pembelajaran sebesar 93,33% dengan kategori sangat baik. Hasil validasi
menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan sudah layak digunakan untuk
dilanjutkan ke tahap uji coba. Sebelum melakukan uji coba, tahap selanjutnya adalah melakukan
revisi terhadap media pembelajaran yang dihasilkan sesuai dengan saran perbaikan oleh ahli
media pembelajaran.

Gambar 3. Grafik hasil validasi media pembelajaran



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kimia, ISBN: 978-602-60306-5-8

Jurusan PMIPA FKIP UL M Banjarmasin, 17 November 2018

“The Innovation of Chemistry Education in Confronting Disruption Era to Build

Excellent and Productive Generation”| 115

Uji coba perorangan, kelompok kecil dan lapangan dilakukan untuk mengetahui respon
mahasiswa yang meliputi pernyataan-pernyataan berikut: (1) pembelajaran kimia dasar berbasis
web mudah untuk dipelajari, (2) pembelajaran kimia dasar berbasis web efisien penggunaannya,
(3) pembelajaran kimia dasar berbasis web mudah untuk diingat, (4) penggunaan media
pembelajaran berbasis web membuat saya senang dan termotivasi belajar kimia dasar, (5) navigasi
membantu saya untuk menemukan jalan yang mudah ketika menjelajahi situs web, (6) saya dapat
menemukan apa yang saya cari dengan tepat dan mudah, (7) saya menikmati menjelajahi situs
web melalui layout, warna, bentuk, dan tipografinya, (8) materi atom, molekul dan ion menarik,
relevan, dan bermanfaat bagi saya karena penulisan dan bahasa yang dipergunakan menarik dan
mudah dipahami, (9) situs web dapat saya akses diberbagai perangkat (laptop, komputer, smart
phone) menggunakan berbagai browser (chrome, mozilla, opera mini, uc browser, dll), (10) saya
dapat mengakses situs web kimia dasar chem.co.id dengan cepat, mudah dan interaktif.

Tabel 5. Hasil uji coba perorangan, kelompok kecil dan lapangan
No. Uji Coba Nilai (%) Kategori
1 Uji coba perorangan 93,33 Sangat Baik
2 Uji coba kelompok kecil 94,44 Sangat Baik
3 Uji coba lapangan 97,11 Sangat Baik

Hasil uji coba ditunjukkan pada Tabel 5.3. Hasil uji coba perorangan diperoleh nilai
dengan persentase 93,33% dengan kategori sangat baik. Hasil uji coba kelompok kecil diperoleh
nilai dengan persentase 94,44% dengan kategori sangat baik. Hasil uji coba lapangan diperoleh
nilai dengan persentase 97,11% dengan kategori sangat baik. Hasil uji coba lapangan
menunjukkan bahwa produk media pembelajaran kimia dasar berbasis web pokok bahasan atom,
molekul dan ion efektif digunakan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia JPMIPA
FKIP UPR tahun ajaran 2018/2019.

SIMPULAN
Produk pembelajaran kimia dasar berbasis web pokok bahasan atom, molekul dan ion

dikembangkan melalui 4 (empat) tahap yang diadaptasi dari model Gall dan Plomp meliputi: (1)
tahap analisis kebutuhan (define/need assessment), (2) tahap perancangan dan pengembangan
(design & develope), (3) tahap validasi dan revisi (validation & revision), (4) uji coba produk dan
revisi produk akhir (field test & final Product).

Rata-rata persentase nilai seluruh aspek penilaian materi ajar sebesar 90,67% dengan
kategori sangat baik. Hasil validasi materi ajar menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang
dikembangkan layak digunakan. Rata-rata persentase nilai seluruh aspek penilaian media
pembelajaran sebesar 93,33% dengan kategori sangat baik. Hasil validasi media pembelajaran
menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia dasar berbasis web dengan alamat
www.chem.co.id yang dikembangkan layak digunakan.

Hasil uji coba lapangan diperoleh nilai dengan persentase 97,11% dengan kategori sangat
baik. Hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa produk media pembelajaran kimia dasar
berbasis web pokok bahasan atom, molekul dan ion efektif digunakan bagi mahasiswa Program
Studi Pendidikan Kimia JPMIPA FKIP UPR tahun ajaran 2018/2019.
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