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ABSTRAK 

 
 

WITDYA AYU SETIANINGSIH. 141620046. Pengembangan Media Permainan 

Tradisional  Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel Periodik Unsur Di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. Dibimbing Oleh RAUDHATUL 

FADHILAH, S.Pd, M.Si dan RIZMAHARDIAN A.K, M.Sc. 

 

Rendahnya pengetahuan dan hasil belajar siswa pada sub materi konfigurasi 

elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Pontianak disebabkan oleh kesulitan siswa dalam menuliskan 

konfigurasi elektron. Selama ini, media pembelajaran yang digunakan guru belum 

mampu membuat siswa paham terhadap penulisan konfigurasi elektron, sehingga 

perlu dikembangkan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa 

memahami materi tersebut. Penelitian ini bertujuan menghasilkan media 

permainan tradisional congklak pada sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Pontianak yang valid, praktis dan efektif. Instrumen penelitian yang 

digunakan yaitu lembar validasi, angket respon siswa dan guru, serta lembar 

pretest dan posttest. Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) 

model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan valid dengan nilai rata-rata kevalidan sebesar 1,00 dengan kriteria 

tinggi. Persentase hasil angket respon uji coba lapangan awal dan uji coba 

lapangan utama masing-masing sebesar 95% dan 91,39% dengan kriteria sangat 

praktis. Hasil analisis N-Gain pada uji coba lapangan awal dan utama diperoleh 

nilai secara berturut-turut sebesar 0,81 (kriteria sangat tinggi) dan 0,72 (kriteria 

tinggi). Dengan demikian, media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan layak digunakan sebagai media ajar pada materi struktur atom dan 

tabel periodik khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik di kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak. 

 

Kata Kunci  :  ADDIE, Congklak, Permainan Tradisional, Struktur Atom dan 

Tabel Periodik Unsur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan sebagai 

perantara, wadah atau alat penyambung pesan-pesan pembelajaran. Menurut 

Sanjaya (2013) media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat 

dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pembelajaran dapat 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan 

lingkungannya. Selain itu media pembelajaran mempunyai peran untuk 

menangkap suatu objek atau peristiwa–peristiwa tertentu, menambah gairah dan 

motivasi belajar siswa.  

Hasil observasi pada tanggal 07 Mei 2018 di kelas X MIA yang berjumlah 

30 siswa memperlihatkan bahwa karakteristik yang dimiliki siswa yaitu siswa 

sangat senang bermain. Hal ini terlihat pada saat guru menjelaskan materi 

pelajaran kimia, siswa bermain bersama temannya, mengobrol dan tidak 

mendengarkan penjelasan guru. Dalam proses pembelajaran guru hanya 

memberikan metode pembelajaran ceramah dan media yang digunakan adalah 

buku, Lembar Kerja Siswa, papan tulis dan power point (Lampiran A-1). Hal ini 

diperkuat dari hasil wawancara siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak yang 

dilakukan pada tanggal 08 Mei 2018 menunjukkan bahwa siswa merasa bosan, 

cepat mengantuk dan tidak berkonsentrasi dalam proses pembelajaran kimia, 

sehingga materi yang diajarkan guru sulit untuk dimengerti khususnya materi 

struktur atom dan tabel periodik unsur pada sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik, empat dari enam siswa yang 

diwawancara mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (Lampiran 

A-2). Karakteristik siswa Sekolah Menengah Atas atau remaja dikategorikan 

dengan umur  12-21 tahun, dimana memiliki kecendrungan untuk berperilaku 

lebih aktif dan bermain, hal ini dikarenakan adanya perubahan fisik dan psikis 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya (Hidayat, 2004). Oleh karena 
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itu, dalam proses pembelajaran guru harus menyesuaikan karakteristik siswa agar 

siswa merasa lebih tertarik dan asik dalam belajar. 

Tabel 1.1. Persentase Ketidaktuntasan Siswa pada Materi Struktur Atom 

Dan Tabel Periodik Unsur   

No Kelas Ketidaktuntasan Siswa 

1. X MIA 66,66% 

2. X IIS 1 63,63% 

3. X IIS 2 60,60% 

Rata-Rata 63,63% 

Sumber: Guru Kimia Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Tabel 1.1. menunjukkan persentase ketidakpahaman siswa terhadap materi 

struktur atom dan tabel periodik unsur yang diukur berdasarkan hasil ulangan 

harian siswa (Lampiran A-3) dimana ketidaktuntasan kelas X MIA, X IIS 1 dan X 

IIS 2 masih terbilang tinggi yaitu di atas 60% dan rata-rata ketidaktuntasan siswa 

sebesar 63,63%. Kesulitan dalam memahami materi struktur atom dan tabel 

periodik unsur telah banyak diungkapkan oleh beberapa penelitian. Materi 

struktur atom dan tabel periodik unsur merupakan pokok bahasan yang mencakup 

hal-hal abstrak dan hapalan sehingga sulit dimengerti siswa apabila hanya  

dipelajari dalam bentuk gambar dua dimensi (Sari dkk, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Arista dan Poedjiastoeti (2014) juga melaporkan bahwa 55,6% 

siswa kelas XI IPA 3 di SMA Trimurti Surabaya menyatakan bahwa materi tabel 

periodik unsur merupakan materi yang sulit dipelajari. Hal ini dikarenakan tabel 

periodik unsur memiliki karakteristik materi yang abstrak, pokok bahasan yang 

saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan siswa kesulitan dalam 

menentukan konfigurasi elektron serta penentuan jumlah elektron maksimum  

pada sub kulit atom.  

Materi pelajaran struktur atom dan tabel  periodik unsur merupakan materi 

pelajaran kimia yang sangat penting dan mendasar untuk dipahami siswa. Hal ini 

dikarenakan terjadinya kesinambungan antara materi struktur atom dan tabel  

periodik unsur dengan materi selanjutnya yang akan dipelajari siswa seperti ikatan 

kimia, bentuk dan struktur molekul dan lain-lain. Jika materi struktur atom ini 
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tidak dikuasai siswa, maka siswa akan sulit memahami tentang karakter suatu 

unsur atau molekul serta keteraturannya dalam tabel periodik (Sudarmo, 2013).  

Media yang digunakan guru selama ini belum mampu mengkonkritkan 

konsep struktur atom dan tabel periodik unsur yang abstrak sehingga siswa 

kesulitan dalam mempelajari struktur atom dan tabel  periodik unsur, terutama 

pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan 

tabel periodik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan terhadap media 

pembelajaran yang dapat mengkonkritkan materi struktur atom dan tabel  periodik 

unsur.   

Media pembelajaran yang digunakan harus menyenangkan, mampu 

membuat siswa merasa tertarik untuk terus belajar, membuat siswa menjadi aktif, 

lebih paham terkait materi, dan tetap memperhatikan ketercapaian tujuan 

pembelajaran serta memiliki konsep belajar sambil bermain agar motivasi siswa 

dapat meningkat (Iswinarti, 2010). Salah satu media pembelajaran yang efektif 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam proses belajar mengajar siswa 

adalah permainan tradisional (Iswinarti, 2010). Permainan tradisional menurut 

Misbach (2006) merupakan permainan anak-anak dari bahan sederhana sesuai 

aspek budaya dalam kehidupan masyarakat. Misbach (2006) juga menjelaskan 

bahwa permainan tradisional dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan 

anak yaitu aspek kognitif, aspek sosial, aspek motorik, aspek emosi, aspek bahasa, 

aspek ekologis dan aspek nilai-nilai moral.  

Salah satu permainan tradisional yang dapat dijadikan sebagai alternatif 

media pembelajaran untuk materi struktur atom dan tabel periodik unsur adalah 

media permainan tradisional congklak. Permainan tradisional congklak atau dakon 

merupakan permainan tradisional yang dilakukan oleh dua orang dengan 

menggunakan papan congklak dan 98 biji congklak (Mulyani, 2013). Permainan 

congklak memiliki beberapa manfaat yaitu untuk melatih mengatur strategi, 

bersikap sportif dan bersikap jujur. Selain itu permainan congklak dapat 

digunakan sebagai media untuk menunjang kemampuan berhitung pada anak 

karena permainan congklak menggunakan benda konkrit berupa biji-bijian 

(Gustiany, 2014).  
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Keefektifan permainan tradisional congklak dalam pembelajaran telah 

dibuktikan dari beberapa penelitian. Permainan tradisional congklak 

meningkatkan hasil belajar siswa dari 40,91% menjadi 95,54% (Pratiwi, 2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Janah (2015) yang membuktikan 

bahwa permainan congklak dapat meningkatkan kemampuan membilang angka 

pada anak pra sekolah. Hal ini ditunjukan dengan peningkatan nilai persentase 

dari 40% menjadi 80%. Perbedaan hasil belajar kelompok eksperimen dan kontrol 

dengan menggunakan media congklak juga terlihat pada penelitian yang 

dilakukan oleh Azis (2010) yaitu sebesar 79.53 dan 58.79 pada materi konfigurasi 

elektron. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan media congklak lebih 

efektif daripada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada materi pokok konfigurasi elektron.   

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan media 

permainan tradisional congklak dari penelitian Azis (2010) dengan memodifikasi 

desain congklak, menambahkan aturan main congklak dan menambahkan variasi 

kartu soal. Modifikasi desain congklak dan penambahkan aturan main congklak 

bertujuan agar membuat siswa lebih tertarik terhadap permainan congklak dan 

membuat permainan tradisional congklak lebih seru. Penambahan variasi kartu 

soal bertujuan memudahkan siswa mengetahui soal yang diberikan guru dan 

memudahkan guru dalam mengawasi proses pembelajaran menggunakan media 

permainan congklak. Media permainan tradisional congklak yang dikembangkan, 

diharapkan dapat menunjang proses belajar siswa dalam mengkonkritkan konsep 

pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elekron dengan 

tabel periodik.  

B.    Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah  kevalidan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak ?   
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2. Bagaimanakah kepraktisan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di  Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Pontianak ? 

3. Bagaimanakah  keefektifan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak ? 

C.     Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan  

penelitian yaitu:  

1. Mengetahui kevalidan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak. 

2. Mengetahui  kepraktisan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak. 

3. Mengetahui keefektifan media permainan tradisional congklak pada 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat pada penelitian ini adalah media permainan tradisional congklak  

dapat membuat materi yang bersifat abstrak menjadi lebih kongkrit. Selain itu, 

media permainan tradisional congklak dapat menjadi alternatif media belajar 

siswa yang menyenangkan sehingga siswa tidak mudah bosan saat proses 

pembelajaran berlangsung sekaligus meningkatkan pemahaman konseptual siswa 

pada materi struktur atom dan tabel periodik unsur. Penelitian ini juga bermanfaat 

untuk mengembangkan media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan moral 

dengan muatan kearifan lokal yang luhur dan memperkenalkan permainan 

tradisional khususnya permainan congklak kepada siswa dan dunia agar 

permainan congklak tidak punah dan tetap dilestarikan.  
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan memberikan gambaran yang sama antara 

pembaca dan penulis dalam memahami istilah yang digunakan dan memberi 

batasan kepada peneliti mengenai ruang lingkup penelitiannya. 

1. Penelitian Pengembangan 

Pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan model ADDIE, 

langkah-langkah prosedur yang digunakan dalam penelitian dan  pengembangan 

ADDIE yaitu Analysis (analisis),  Design (desain), Development (pengembangan), 

Implementation (Implementasi), Evaluation (evaluasi) (Sugiono, 2016). Produk 

yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media permainan tradisional 

congklak pada materi struktur atom dan tabel periodik unsur yang akan diuji 

kualitasnya berdasarkan tiga analisis, yaitu : 

a. Analisis Kevalidan  

Analisis kevalidan media permainan tradisional congklak  yang 

dikembangkan yaitu berupa analisis yang dilakukan oleh 2 validator ahli materi 

dan 2 validator ahli media. Validator menganalisis kevalidan media permainan 

tradisional congklak dari segi materi dan media yang memenuhi nilai kevalidan. 

Media permainan tradisional congklak  dikatakan valid jika nilai validitas media 

permainan tradisional congklak lebih dari 0,39 (Retnawati, 2016).  

b. Analisis Kepraktisan  

Media permainan tradisional congklak dikatakan praktis bila memudahkan 

siswa dalam memahami sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik dan pelaksanaannya mudah dilakukan. 

Media permainan tradisional congklak dikatakan praktis jika diperoleh nilai 

respon dengan kriteria mencapai lebih besar dari 60% (Bintiningtiyas dan Lutfi, 

2016). 

c. Analisis Keefektifan 

Media permainan tradisional congklak yang dikembangkan dapat dikatakan 

efektif jika hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media permainan tradisional congklak mengalami peningkatan hasil 

belajar. Peningkatan hasil belajar siswa diukur menggunakan hasil pretest dan 
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posstest kemudian dianalisis menggunakan rumus N-gain dengan kriteria minimal 

sedang dengan peroleh nilai N-Gain yaitu sebesar 0,41 (Meltzer, 2002). 

2. Media Permainan Tradisional Congklak Terintegrasi Kartu Soal 

Media permainan dalam pengajaran memegang peranan penting sebagai alat 

bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam 

pembelajaran kali ini peneliti ingin mengenalkan media permainan tradisional 

congklak pada peserta didik sebagai alat bantu pembelajaran sehingga peserta 

didik dengan mudah dapat memahami pelajaran kimia pada materi struktur atom 

dan tabel periodik unsur khususnya pada submateri konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik (penentuan golongan dan 

periode suatu atom). 

Desain congklak materi struktur atom dan tabel periodik unsur dan kartu 

soal dapat dilihat pada (Lampiran B-17). Papan congklak terbuat dari kayu dengan 

ukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, masing – masing lubang sedalam 2 cm, 

berdiameter sekitar 3,5 cm dan memiliki warna yang menarik. Batu congklak 

terbuat dari kancing baju berwarna biru dan merah jambu yang berfungsi sebagai 

elektron, sedangkan kartu soal terbuat dari kertas buffalo polos dengan ukuran 

panjang 10 cm dan lebar 7 cm.  

Media permainan tradisional congklak yang dimaksud pada pengembangan 

ini adalah sebuah papan permainan yang dapat dijalankan peserta didik dengan 

kancing congklak dengan sejumlah nomor elektron yang diinginkan. Kancing 

congklak dapat dibagi-bagi ke dalam lubang yang ada pada papan sesuai dengan 

keterangan yang tertera pada aturan permainan dengan terintegrasi variasi kartu 

soal. Papan congklak berfungsi sebagai sub kulit atom sedangkan kancing 

congklak berfungsi sebagai elektron dan kartu soal berfungsi sebagai soal yang 

harus dijawab siswa dengan memainkan media permainan tradisional congklak 

tersebut.  
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Adapun aturan main media permainan congklak yaitu : 

1. Permainan ini terdiri atas dua kelompok yang saling berlawanan, 

dengan setiap kelompok beranggotakan dua orang pemain.  

2. Setiap kelompok diberikan waktu 2 menit untuk menarik soal, menulis 

konfigurasi elektron, memainkan media permainan congklak dan 

menjawab soal.  

3. Memainkan media permainan congklak dilakukan dengan cara 

memasukkan kancing baju sebagai elektron ke dalam papan congklak 

berdasarkan tingkat energi sub kulit sesuai dengan nomor atom yang 

telah ditetapkan di kartu soal.   

4. Masing-masing kelompok diberikan kartu soal, yang terdiri dari dua 

soal yang dimainkan secara bersamaan (kompetisi) dan hanya 

mendapatkan tujuh kali kesempatan dalam bermain. 

5. Soal pertama dimainkan oleh pemain pertama, mulai dari menulis 

konfigurasi elektron dan memainkan media permainan congklak sesuai 

dengan kartu soal yang diambil oleh pemain kedua. 

6. Soal kedua dimainkan oleh pemain kedua, mulai dari mengambil kartu 

soal, dan menjawab soal setelah pemain pertama memainkan media. 

Kedua pemain bermain secara bergantian. 

7. Kelompok yang menjawab kartu soal dengan benar akan mendapatkan 

10 poin, dimana masing-masing nomor soal bernilai 5 poin.  

8. Kelompok yang menjawab kartu soal dengan cepat dan benar akan 

mendapatkan bonus 3 poin.    

9. Jika kelompok tidak dapat menjawab kartu soal dengan benar atau 

melebihi dari waktu dua menit maka tidak akan mendapatkan  poin.    

10. Jika poin yang didapatkan kedua kelompok sama (seri), maka kedua 

kelompok memainkan media permainan congklak kembali hingga salah 

satu kelompok mendapatkan poin tertinggi.  

11. Poin yang didapatkan oleh masing-masing kelompok akan ditulis pada  

lembar kertas skor dan point akan dijumlahkan.  

12. Pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan poin terbanyak. 
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3.     Materi Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur 

Materi struktur atom dan tabel periodik unsur dipelajari pada kelas X Kimia 

Semester Ganjil pada kurikulum 2013. Pengembangan media yang dikembangkan 

peneliti memfokuskan materi pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik (penentuan golongan dan periode suatu 

atom).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)  

1.     Pengertian Penelitian Pengembangan ADDIE 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah suatu proses atau suatu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Model penelitian dan pengembangan sistem 

pembelajaran memiliki perkembangan yang terbaru adalah  model  ADDIE.  

Prosedur penelitian model pengembangan ADDIE meliputi Analysis (analisis),  

Design (desain), Development (pengembangan), Implementation (Implementasi), 

Evaluation (evaluasi) (Mulyatiningsih, 2012).  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan  pada setiap tahap pengembangan dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Mulyatiningsih, 2012) : 

a. Analysis  

Pada tahap pertama ini, berawal dari pemikiran tentang produk baru yang 

akan dikembangkan. Setelah itu, dianalisis produk yang sesuai dengan sasaran 

peserta didik, tujuan belajar, materi pembelajaran, lingkungan belajar dan strategi 

penyampaian dalam pembelajaran.  

b. Design  

Tahap selanjutnya adalah merancang konsep produk baru yang akan 

dikembangkan. Dalam tahap ini, dilakukan perancangan konsep produk baru di 

atas kertas dan petunjuk penerapan desain. Rancangan pada tahap ini baru bersifat 

konseptual yang akan mendasari pengembangan pada tahap selanjutnya.  

c. Development  

Kegiatan pada tahap ini adalah realisasi rancangan produk. Dalam tahap 

pengembangan ini, kerangka konseptual yang telah dirancang direalisasikan 

menjadi produk yang siap implementasikan dan membuat instrument untuk 

mengukur kinerja produk.  
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d. Implementation  

Tahap ke empat ini, produk yang telah dikembangkan diimplementasikan 

pada situasi nyata yaitu di kelas. Selama proses implementasi, produk baru yang 

dikembangkan ini diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Setelah penerapan 

kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik  pada penerapan 

selanjutnya  

e. Evaluation  

Evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan ini. Tahap 

evaluasi ini mengukur kualitas produk dan mengukur ketercapaian tujuan 

pengembangan dari produk.  Peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE 

dalam pengembangan media permainan tradisional congklak karena pada model 

ADDIE merupakan model yang terstruktur, jelas dan sistematis. Model ini juga 

terdapat tahap evaluasi yang mana dalam penelitian ini dilakukan evaluasi 

pengembangan media permainan tradisional congklak untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  Selain itu peneliti merasa bahwa tahapan dari model 

ADDIE merupakan model yang sesuai dengan pengembangan produk. 

B.     Media Pembelajaran Berbasis Permainan Tradisional  

1. Permainan Tradisional  

Permainan  tradisional adalah segala permainan baik mempergunakan alat 

atau tidak, yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang sebagai sarana 

hiburan atau untuk menyenangkan hati. Permainan tradisional ini bisa 

dikategorikan dalam tiga golongan, permainan untuk bermain (rekreatif), 

permainan untuk bertanding (kompetitif) dan permainan yang bersifat eduktif. 

Permainan tradisional yang bersifat rekreatif pada umumnya dilakukan untuk 

mengisi waktu senggang. Permainan tradisional yang bersifat kompetitif, 

memiliki ciri-ciri : terorganisir, bersifat kompetitif, dimainkan oleh paling sedikit 

2 orang, mempunyai kriteria yang menentukan siapa yang menang dan yang 

kalah, serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh pesertanya. 

Sedangkan permainan tradisional yang bersifat edukatif, terdapat unsur-unsur 

pendidikan di dalamnya (Misbach, 2006). Beberapa permainan tradisional yang 

digunakan sebagai media pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1. Media Permainan Tradisonal  

Media 

Permainan 

Tradisional 

Deskripsi Sasaran Sumber 

 

 

Permainan 

tradisional 

engklek 

 

Media permainan tradisional 

engklek ini digunakan untuk 

mengetahui nilai- nilai 

terapiutik yang terkandung 

dalam permainan tradisional 

engklek 

 

Anak usia 

Sekolah Dasar 

Iswinarti 

(2010) 

 

Permainan 

tradisional 

bentengan 

 

Digunakan untuk mengetahui 

interaksi sosial anak-anak 

terhadap lingkungannya 

 

Anak asuh di 

panti yatim di 

Hajah Maryam 

Wonosobo 

(Nurastuti,

dkk, 2015) 

 

Permainan 

tradisional 

petak 

umpet dan 

lompat tali 

 

Digunakan untuk mengetahui 

perkembangan pembentukkan 

karakter demokratis dan 

disiplin 

 

Anak usia 

Sekolah Dasar 

 

Nafisah 

(2016) 

Permainan 

tradisional 

bakiak 

dan 

engklek 

Permainan ini digunakan 

untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan 

sosial anak 

 

Anak usia dini 

 

 

Prantoro 

(2015) 

 

Permainan 

tradisional 

congklak 

(media 

dakron) 

Permainan ini digunakan 

untuk mengetahui efektivitas 

hasil belajar siswa pada materi 

konfigurasi elektron 

Siswa Sekolah 

Menengah Atas 

Azis 

(2010) 

 

2. Permainan Tradisional Congklak 

Kurniati (2006) menyatakan bahwa permainan congklak menitikberatkan 

pada penguasaan berhitung. Permainan ini juga memiliki beberapa peranan di 

antaranya adalah untuk melatih keterampilan berhitung dan motorik. Dengan 

permainan congklak anak dapat bermain sambil belajar berhitung dengan 

menghitung biji-biji congklak satu persatu di papan congklak. Dalam permainan 

ini anak dituntut sabar menunggu giliran ketika teman sedang bermain. Kreativitas 
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anak dapat di gali melalui permainan ini misalnya latihan menyusun strategi dari 

sisi lubang congklak, membagi biji conglak, dan dari permainan ini juga dapat 

meningkatkan rasa percaya diri.  

3. Aturan Media Permainan Tradisional Congklak 

Menurut Janah (2015) adapun aturan media permainan tradisional congklak 

sebagai berikut :  

1. Permainan di lakukan oleh dua orang, masing–masing saling  

berhadapan dengan   papan congklak diantara mereka.   

2. Setiap lubang diisi biji congklak sesuai dengan jumlah pasangan    

congklaknya.  

3. Permainan dimulai bersama–sama sampai salah satu pemain kehabisan   

biji congklak di  tangannya. Kemudian permainan di lakukan secara 

bergiliran sampai seluruh biji congklak habis. 

4. Permainan congklak di lakukan dengan mengambil salah satu isi di 

lubang congklak kemudian membagi masing–masing satu biji congklak 

yang berada di tangan pada tiap lubang yang di lewati termasuk 

lumbung. Setiap biji habis maka pemain langsung mengambil isi di 

lubang terakhir dan membagikannya kembali, secara terus menerus dan  

sampai menemukan lubang kosong dan ia berhenti, dengan demikian 

giliran bermain pindah pada lawannya. 

5. Bila salah satu pemain berhenti pada lubang yang pasangan di depannya 

terdapat sejumlah biji congklak, maka semua biji congklak yang ada di 

lubang pasangannya tersebut boleh di milikinya dan masuk ke lumbung. 

Hal ini sering di sebut nembak.  

6. Setiap pemain hanya mengisi lumbungnya sendiri. Pemain yang pada 

akhir permainan memiliki biji congklak yang lebih banyak adalah 

pemenangnya.   

C.     Materi Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur  

1. Konfigurasi Elektron 

Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam 

suatu atom. Konfigurasi elektron adalah khas untuk suatu atom. Meskipun 
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demikian, terdapat satu aturan yang bersifat umum dalam memperkirakan 

penataan elektron dalam suatu atom.  

a. Prinsip Membangun (Aufbau) 

Konfigurasi elektron dalam aturan aufbau berarti membangun. Menurut 

prinsip aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang 

stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron akan 

berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Jadi, elektron 

mempunyai kecendrungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya 

rendah. Urutan tingkatan energi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi 

adalah sebagai berikut (Sudarmo, 2013) :  

1s>2s>2p>3s>3p>4s>3d>4p>5s>4d>5p>6s>4f>5d>6p>7s>5f>6d>7p  

b. Prinsip Larangan Pauli 

Wolfgang Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom 

yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Dua elektron tersebut 

berpasangan dan dinyatakan dengan diagram orbital yaitu       . Sehingga jumlah 

maksimum elektron yang dapat menghuni subkulit s, p, d, f, dst, berturut-turut 

adalah 2, 6, 10, 14,…, dan seterusnya (Sunarya, 2010). 

c. Kaidah Hund  

Untuk menyatakan distribusi elektron-elektron pada orbita-orbital dalam 

suatu subkulit. Elektron-elektron dalam orbitai-orbital suatu subkullt cenderung 

untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada 

subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital kosong (Sunarya, 2010). 

d. Penyimpangan Konfigurasi Elektron 

Penyimpangan pada orbital subkulit d dikarenakan orbital yang setengah 

penuh (d
5
) atau penuh (d

10
) bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang 

hampir setengah penuh (d4) atau hampir penuh (d
8
 atau d

9
). Pada orbital f juga 

mengalami penyimpangan. Penyimpangan dalam pengisian elektron dalam orbital 

ini disebabkan oleh tingkat energi orbital saling berdekatan hampir sama. 

Penyimpangan ini berupa berpindahnya satu atau dua elektron dari orbital f ke 

orbital d (Sunarya, 2010).  
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e. Konfigurasi Ion  

Elektron dapat terlepas dari suatu atom netral karena adanya pengaruh 

energi dari luar, sehingga atom tersebut akan berubah menjadi ion. Elektron yang 

terlepas umumnya merupakan elektron yang terikat paling lemah atau terdapat 

pada subkulit yang terluar (Sudarmo, 2013). 

2. Hubungan Konfigurasi Elektron dan Tabel Periodik 

Keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel 

periodik. Unsur golongan IA mempunyai elektron valensi ns
1
 sedangkan unsur-

unsur golongan IIA mempunyai elektron valensi ns
2
 dimana n adalah nomor 

periode dalam tabel periodik tempat unsur tersebut berada. Oleh karena itu, unsur-

unsur yang terdapat pada golongan IA dan IIA disebut unsur-unsur blok s. 

Golongan IIIA-VIIIA disebut unsur-unsur blok p. Demikin juga konfigurasi 

elektron dari unsur-unsur transisi yang terdapat di antara golongan IIA dan IIIA, 

yaitu dari golongan IIIB sampai dengan IIB. Oleh karena itu unsur-unsur 

golongan tersebut disebut unsur-unsur blok d, pada deret Lantanida dan Aktinida 

mempunyai elektron valensi pada subkulit f sehingga unsur-unsur tersebut disebut 

unsur blok f (Sudarmo, 2013).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian    

Pengembangan media permainan tradisional congklak merupakan penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Menurut Sugiyono (2015) 

metode penelitian dan pengembangan atau lebih dikenal dengan Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sukmadinata 

(2007)  penelitian dan pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Mulyatiningsih (2012)  penelitian dan 

pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses 

pengembangan. Dalam Penelitian pengembangan ini menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang meliputi Analysis (analisis),  Design (desain), 

Development (pengembangan), Implementation (Implementasi), Evaluation 

(evaluasi) (Sugiyono, 2016). Produk yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah permainan tradisional congklak pada materi struktur atom dan tabel  

periodik unsur. 

B.     Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X MIA Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak tahun ajaran 2017/2018. Sekolah ini beralamat di Jalan Flora Kelurahan 

Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 

78244. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian  
No.       Tanggal Tempat                Kegiatan 

1. 24 April 2018 Kampus UMP Validasi  media pada ahli media 

2. 26 April 2018 SMA N 9 Pontianak Validasi  media pada ahli media 

3. 08 Mei 2018 MAN 3 Pontiank Validasi  Materi pada ahli materi 

 

 

4. 11 Mei 2018 Kampus UMP Validasi  Materi pada ahli materi 

 5. 14 Mei 2018 MAN 3 Pontiank Uji coba lapangan awal 

6. 15 Mei 2018 MAN 3 Pontiank Uji coba lapangan utama 

7. 16 Mei 2018 SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

Angket respon guru 

 

C.     Populasi dan Sampel Penelitian 

1.     Populasi           

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Sugiyono, 2016). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak berjumlah 96 orang dan guru kimia SMA Muhammadiyah 1 Pontianak  

berjumlah 2 orang. 

2.     Sampel 

Sampel penelitian merupakan sampel yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 

(Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah siswa 

kelas X MIA dan X IIS 1 dan 1 guru SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016). Pertimbangan pengambilan sampel didasarkan pada hasil 

diskusi dengan guru dan rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas X MIA dan X 

IIS 1. Dari hasil pertimbangan tersebut, peneliti menggunakan sampel kelas X 

MIA dan X IIS 1 dalam penelitian.  Sampel uji coba lapangan terdiri atas sampel 

uji coba lapangan awal dan sampel uji coba lapangan utama.  

a. Sampel uji coba lapangan awal 

      Sampel uji coba lapangan awal pada penelitian ini berjumlah delapan orang 

melibatkan siswa kelas X IIS 1. Dari delapan sampel tersebut diambil 2 siswa 
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berkemampuan rendah, 4 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa 

berkemampuan tinggi dalam uji lapangan awal.  

b. Sampel uji coba lapangan utama 

         Sampel uji coba lapangan utama pada penelitian ini adalah siswa kelas X 

MIA yang berjumlah 30 siswa dan satu guru kimia.  

D.     Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian dan pengembangan media permainan tradisional 

congklak ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Model ADDIE dapat 

digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, maupun bahan ajar. Prosedur 

penelitian model pengembangan ADDIE meliputi Analysis (analisis),  Design 

(desain), Development (pengembangan), Implementation (Implementasi), 

Evaluation (evaluasi) (Mulyatiningsih, 2012). Secara umum, prosedur penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Prosedur penelitian ADDIE sebagai berikut : 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis permasalahan dan solusi yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan pada tahap ini untuk mencari 

informasi yang relevan dengan pengembangan media permainan tradisional 

congklak. 

Peneliti melakukan hal sebagai berikut :  

a. Analisis Kurikulum  

Melalui tahap ini, analisis kurikulum bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga 

diperlukan suatu pengembangan media pembelajaran. Tahap awal analisis 

kurikulum yaitu melakukan analisis terhadap silabus Kurikulum 2013 semester 

ganjil pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron  

dengan tabel periodik. Kompetensi  Inti  (KI)  dan  Kompetensi  Dasar  (KD) 

digunakan sebagai landasan dasar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang  

harus dicapai  siswa  setelah  proses  pembelajaran.   

b. Analisis Karakteristik Siswa 

Melalui tahap ini peneliti menganalisa karakteristik siswa yang akan 

menggunakan media permainan. Hal ini dilakukan karena semua proses 

pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Dalam kaitannya 

dengan pengembangan media permainan, karakteristik siswa yang perlu diketahui 

untuk mendesain media permainan tradisional congklak yang tepat meliputi 

beberapa bagian diantaranya : 

1) Kemampuan Akademik 

Kemampuan akademik (pengetahuan) siswa diukur atau dilihat dari hasil 

belajar siswa berdasarkan tingkat perkembangan kognitif terhadap pembelajaran. 

2) Sikap Siswa 

Sikap siswa dilihat dari hasil observasi saat proses pembelajaran 

berlangsung. Karakteristik sikap siswa sangat penting untuk diketahui bagaimana 

suatu siswa dapat memahami atau mengerti suatu pembelajaran.   
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3) Kondisi  Pembelajaran  

Kondisi  pembelajaran dilihat dari hasil observasi saat proses pembelajaran 

berlangsung. Analisis kondisi  pembelajaran dilakukan agar mengetahui kondisi 

yang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak khususnya dalam mata pelajaran kimia.       

c. Analisis Materi  

Melalui tahap ini peneliti mengidentifikasi materi utama yang perlu 

diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan dan menyusunnya 

secara sistematis. Materi yang akan dianalisis adalah materi struktur atom dan 

table periodik unsur, khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik yang dipelajari 

menggunakan media permainan tradisional congklak. 

2.      Tahap Desain  (Design)  

Berdasarkan hasil analisis, tahap selanjutnya adalah tahap desain atau 

perancangan produk yang meliputi :  

a. Perancangan Desain Media Pembelajaran  

Pada tahap ini, peneliti mulai merancang desain produk yang akan dibuat 

sesuai dengan karakterisitik siswa dan materi yang akan digunakan dalam media 

permainan tradisional congklak dan variasi kartu soal (Lampiran B-17). 

Perancangan desain media pembelajaran ini terinspirasi dari Media Dakron 

(Dakon Elektron) yang dikembangkan oleh Azis (2010) dengan modifikasi yang 

dilakukan peneliti.  

b. Penyusunan Rencana Proses Pembelajaran 

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun rencana proses pembelajaran 

(Lampiran B-6) disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti 

merancang sebuah kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, 

latihan, serta penggunaan media permainan tradisional congklak. 

c. Penyusunan Aturan Main, Soal dan Kunci Jawaban  

Penyusunan aturan main pada media permainan tradisional congklak 

dimodifikasi dari aturan main permainan congklak seperti biasanya (Janah, 2015). 

Kartu soal pada media permainan tradisional congklak dikembangkan  dari 
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indikator dan tujuan pembelajaran. Kunci jawaban dibuat berdasarkan kartu soal 

yang diberikan kepada siswa (Lampiran B-17).  

d. Penyusunan Instrumen Penelitian  

 Penyusunan instrumen penelitian bertujuan untuk memudahkan peneliti 

dalam pengumpulan data.  Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah lembar validasi ahli untuk mengetahui kevalidan, angket respon guru 

dan siswa untuk mengetahui kepraktisan, dan soal pretest, posttest untuk 

mengetahui keefektifan media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan.  

3.     Tahap Pengembangan (Development)  

a. Pembuatan Produk  

Berdasarkan desain produk yang telah dirancang, kemudian dilakukan 

pembuatan produk. Semua komponen yang telah dipersiapkan pada tahap desain 

dirangkai menjadi satu kesatuan menjadi produk media permainan tradisional 

congklak dan dibuat semenarik mungkin agar siswa senang dan tertarik dalam 

proses pembelajaran.   

b. Validasi Ahli 

1) Validasi Materi 

Pada tahap ini media awal divalidasi oleh ahli materi. Adapun validator  

yang akan menilai materi media permainan tradisional congklak yakni 1 dosen 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 1 Guru bidang studi 

kimia Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. Hasilnya berupa saran, komentar, dan 

masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi I terhadap 

media yang dikembangkan.  

2) Validasi Media 

Pada tahap ini media direvisi berdasarkan masukan dan saran yang diberikan 

oleh ahli media. Validator  yang akan menilai media permainan tradisional 

congklak yakni 1 dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 1 Guru SMA 

Negeri 9 Pontianak. Hasilnya berupa saran, komentar, dan masukan yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi I terhadap media yang 

dikembangkan.   
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3) Validasi Rancangan Proses Pembelajaran 

Pada tahap ini Rancangan Proses Pembelajaran divalidasi oleh ahli materi. 

Adapun validator  yang akan menilai Rancangan Proses Pembelajaran dalam 

proses pembelajaran yakni 1 dosen Pendidikan Kimia Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dan 1 Guru bidang studi kimia Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Pontianak. Hasilnya berupa saran, komentar, dan masukan yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi I terhadap media yang 

dikembangkan.  

4) Validasi Instrumen Penelitian 

Pada tahap ini instrumen penelitian harus divalidasi terlebih dahulu sebelum 

digunakan. Adapun instrumen penelitian yang divalidasi adalah soal pretest dan 

posttest, sedangkan lembar validasi ahli, angket respon guru dan siswa 

menggunakan lembar validasi dari  penelitian Witantyo (2017). Hasilnya berupa 

saran, komentar, dan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan revisi I terhadap media yang dikembangkan. 

c. Revisi I  

Komentar dan saran dari seluruh hasil uji ahli materi dan media kemudian 

akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi media permainan yang akan 

dikembangkan.  

4.     Tahap Implementasi (Implementation)  

   Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi :  

a. Uji Coba Lapangan Awal 

   Pada uji coba lapangan awal ini dilakukan pada delapan orang siswa (2 

siswa berkemampuan rendah, 4 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa 

berkemampuan tinggi) dari kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. 

Pada tahap ini, peneliti membagikan angket untuk mengetahui penilaian siswa 

terhadap produk yang dikembangkan.  

b. Revisi II (jika diperlukan) 

Tahap ini dilakukan berdasarkan masukan dan saran dari delapan orang  

siswa dari uji coba lapangan awal. Namun, dalam revisi ini akan 
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mempertimbangkan masukan dan saran dari validator ahli sebelumnya agar tidak 

bertentangan dengan perbaikan-perbaikan sebelumnya.  

c. Uji Coba Lapangan Utama 

Pada tahap ini produk diujicobakan kepada 30 siswa dari kelas X MIA  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak dan dibagikan angket respon untuk 

mengetahui penilaian siswa mengenai produk yang dikembangkan. Angket respon 

juga dibagikan kepada 1 guru SMA Muhammadiyah 1 Pontianak untuk 

mengetahui penilaian guru mengenai produk yang dikembangkan. 

5.     Tahap Evaluasi (Evaluation)  

Pada tahap evaluasi, peneliti akan mengukur keefektifan media permainan 

tradisional congklak yang dikembangkan. Mengukur keefektifan media 

pembelajaran tersebut dilakukan dengan uji efektifitas. Dalam menguji efektifitas 

peneliti menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest Design. Alat untuk uji 

tersebut peneliti menggunakan soal pretest dan soal posttest.  

E.     Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Komunikasi Tidak Langsung (Lembar Validasi dan Angket) 

Teknik komunikasi tidak langsung merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2016). Teknik komunikasi 

tidak langsung digunakan untuk mengetahui kevalidan media dan kepraktisan 

media permainan tradisional congklak. Instrumen yang digunakan adalah lembar 

validasi dan angket.  

Lembar validasi digunakan untuk mengukur kevalidan materi dan media. 

Kevalidan dalam penelitian ini diukur menggunakan perhitungan Gregory dengan 

4 penilaian relevansi yaitu 1 (Tidak Relevan), 2 (Kurang Relevan), 3 (Cukup 

Relevan), 4 (Sangat Relevan). Angket digunakan untuk mengukur kepraktisan. 

Kepraktisan angket dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala Likert dengan 

4 skala penilaian. Untuk pilihan 4 mulai dari SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 

(Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju) . Berikut lembar validasi dan 

angket kelayakan media permainan tradisional congklak. 



25 
 

 
 

a. Kisi-Kisi Penilaian untuk Ahli Materi 

Adapun kisi-kisi penilaian untuk ahli materi pada penelitian ini didasarkan 

pada penelitian Witantyo (2017) dengan modifikasi. Adapun modifikasi yang 

dilakukan yaitu dengan menghilangkan aspek pembelajaran pada kualitas bahan, 

ketepatan istilah, kelengkapan materi dan pada aspek komunikasi visual 

dihilangkan kisi-kisi gambar. Kisi-kisi penilaian untuk ahli materi ditunjukkan 

pada Table 3.2.  

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Penilaian untuk Ahli Materi 

  No                                         Indikator 

Aspek Pembelajaran 

No. Pernyataan 

1. Kesesuaian materi dengan pembelajaran 1 

2. Kedalaman atau keakuratan materi 2 

3. Interaktivitas 3 

4. Kemudahan untuk dipahami 4, 5 

5. Sistematis 6 

6. Kejelasan soal 7 

7. Ketepatan soal 8,9 

Aspek Komunikasi Visual 

8. 
Komunikatif (Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 
10 

9. Kreatif 11 

Sumber : Witantyo (2017) 

b. Kisi-Kisi Penilaian untuk Ahli Media 

Kisi-kisi penilaian untuk ahli media pada penelitian ini didasarkan pada 

penelitian Witantyo (2017) dengan modifikasi. Adapun modifikasi yang 

dilakukan yaitu dengan menghilangkan aspek rekayasa media pada dokumentasi 

pemaketan program dan reusable (dapat dikelola kembali) kemudian ditambahkan 

aspek kualitas bahan dan ukuran media sedangkan  pada aspek komunikasi visual 

dihilangkan pada ketepatan penggunaan font, sederhana dan gambar typografi. 

Kisi-kisi penilaian untuk ahli media ditunjukkan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3.  Kisi-Kisi Penilaian untuk Ahli Media 

No                                      Indikator 

 

Aspek Rekayasa Media 

No. Pernyataan 

   1 Usabilitas (mudah digunakan) 1 

2 Ketepatan memilih media pengembangan 2 

3 Kualitas bahan 3 

4 Ukuran media 4 

Aspek Komunikasi Visual 

5. Komunikatif 5 

6. Kreatif dan Inovatif 6 

7. Tata letak 7 

8. Warna 8 

9. Desain  9 

Sumber : Witantyo (2017) 

c. Kisi-Kisi Kepraktisan untuk Siswa 

Kisi-kisi penilaian kepraktisan untuk siswa pada penelitian ini didasarkan 

pada penelitian Witantyo (2017) dengan modifikasi. Adapun modifikasi yang 

dilakukan yaitu dengan menambahkan aspek pembelajaran pada kejelasan soal. 

Aspek rekayasa media dihilangkan pada dokumentasi dan pemaketan program 

media dan ditambahkan aspek usabilitas (mudah digunakan) dan penumbuhan 

motivasi belajar. Aspek komunikasi visual dihilangkan pada gambar dan typografi 

dan ditambahkan aspek tata letak. Kisi-kisi penilaian untuk ahli media 

ditunjukkan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Penilaian Kepraktisan untuk Siswa 

No                                           Indikator  

 

Aspek Pembelajaran 

No. Pernyataan 

1. Kesesuaian materi dengan pembelajaran 1 

2. Kedalaman atau keakuratan materi 2 

3. Interaktivitas 3 

4. Kemudahan untuk dipahami 4 

5. Kejelasan soal 5,6 

Aspek Rekayasa Media 

6. Usabilitas (mudah digunakan) 7 

7. Penumbuhan motivasi belajar 8 

Tabel bersambung 
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Aspek Komunikasi Visual 

8. Komunikatif (bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 
9 

9. Kreatif dan Inovatif 10 

10. Tata letak 11 

11. Warna 12,13 

12. Desain  14, 15 

Sumber : Witantyo (2017)  

2. Teknik Pengukuran (Soal Pretest dan Posttest) 

    Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan hubungan tidak langsung dengan perantara alat, baik berupa alat 

yang sudah tersedia maupun alat khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut 

(Nawawi, 2005). Instrumen yang digunakan adalah soal pretest dan posttest 

dengan bentuk soal essay. Teknik pengukuran dilakukan dengan memberikan soal 

pretest kepada siswa sebelum kegitan belajar dilakukan dan soal posttest kepada 

siswa sesudah kegiatan belajar dengan menggunakan media permainan tradisional 

congklak yang dikembangkan pada uji coba lapangan awal maupun maupun uji 

coba lapangan utama. 

3. Teknik Wawancara (Pedoman Wawancara) 

Menurut Mulyatiningsih (2012) wawancara merupakan pengumpulan data 

dan informasi yang dilakukan secara lisan. Wawancara banyak dilakukan oleh 

para peneliti, karena dapat memperoleh informasi yang luas dan mendalam 

tentang studi kasus yang sedang dilakukan. Wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik 

wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara yang menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya. Wawancara terstruktur dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 

siswa pada tanggal 08 Mei 2018 berjumlah enam  orang dengan 2 orang 

kemampuan tinggi, 2 orang kemampuan sedang dan 2 orang kemampuan rendah. 

Teknik wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap 

Sambungan Tabel 3.4. 
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untuk mengumpulkan datanya. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan peneliti 

ketika peneliti berkomunikasi kepada siswa.  

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kevalidan Materi dan Media Permainan Tradisional Congklak  

Kevalidan materi dan media permainan tradisional congklak didasarkan 

penilaian validator yang ahli di bidangnya. Adapun validator  yang akan menilai 

materi dan media permainan tradisional congklak yakni 2 Dosen Pendidikan 

Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak, 1 Guru bidang studi kimia 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak dan 1 Guru SMA Negeri 9 Pontianak. 

Analisis kevalidan materi dan media permainan tradisional congklak dilakukan 

oleh ahli materi dan ahli media menggunakan lembar validasi ahli materi 

(Lampiran B-9) dan lembar validasi ahli media (Lampiran B-10). Data yang 

diperoleh kemudian diolah dengan rumus perhitungan Gregory. Penentuan 

koefisien validasi hasil penilaian dari kedua ahli dimasukkan dalam tabulasi silang 

2 x 2 yang terdiri dari kolom A, B, C, dan D. Kolom A adalah sel yang 

menunjukkan kedua penilai tidak relevan. Kolom B dan C adalah sel yang 

menunjukkan perbedaan pandangan antara penilai pertama dan kedua (penilai 

pertama memilih relevan dan penilai kedua memilih tidak relevan atau 

sebaliknya). Kolom D adalah sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan 

relevan (Retnawati, 2016). Penilaian relevansi butir dengan indikator dapat dilihat 

pada Tabel 3.5. (Retnawati, 2016) . 

       Tabel 3.5. Penilaian Relevansi Butir dengan Indikator 

Skor 

Relevansi 

 

Keterangan Relevansi 

 

Kategori 

1 Tidak Relevan 
Relevansi Lemah 

2 Kurang Relevan 

3 Cukup Relevan 
Relevansi Kuat 

4 Relevan 

 

Setelah media permainan tradisional congklak divalidasi oleh masing-

masing dua orang ahli materi dan media lalu kemudian direkapitulasi, selanjutnya 
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digunakan tabulasi silang 2 x 2 (Retnawati, 2016). Tabel kontingensi untuk 

menghitung indeks Gregory dapat dilihat pada Tabel 3.6. (Retnawati, 2016). 

Kriteria perhitungan akan dianalisis menggunakan rumus Gregory seperti 

Persamaan 3.1. (Retnawati, 2016). 

Tabel 3.6. Tabel Kontingensi untuk Menghitung Indeks Gregory 

 
Penilai I 

Lemah Kuat 

Penilai II 
Lemah A B 

Kuat C D 

 

                                           (3.1.) 

Keterangan (Retnawati, 2016)  : 

A = Sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan tidak relevan 

B = Sel yang menunjukkan penilai I relevan dan penilai II tidak relevan 

C = Sel yang menunjukkan penilai I tidak relevan dan penilai II relevan 

D = Sel yang menunjukkan kedua penilai menyatakan relevan 

 Hasil validitas kemudian dicocokkan dengan kriteria kevalidan instrumen 

penelitian yang ditampilkan pada Tabel 3.7. (Retnawati, 2016). Berdasarkan 

kriteria tersebut, media permainan tradisional congklak dalam penelitian ini 

dikatakan layak apabila nilai kevalidannya lebih dari 0,39  dengan kriteria 

sedang(Retnawati, 2016).  

Tabel 3.7. Kriteria Kevalidan Instrumen Penelitian 

Nilai Kriteria 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,40 – 0,79 Sedang 

0,00 – 0,39 Rendah 
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2. Analisis Kepraktisan Media Permainan Tradisional Congklak 

Analisis kepraktisan media permainan tradisional congklak yang dihasilkan 

didapatkan dari hasil analisis lembar angket respon siswa dan guru kimia. Analisis 

kepraktisan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a.   Rekapitulasi data penilaian siswa dengan pedoman penskoran adalah 

sebagai berikut (Bintiningtiyas dan Lutfi, 2016) : 

          Tabel 3.8. Skor Pilihan Jawaban Angket Respon Siswa 

 Pilihan Jawaban Kriteria 

Pilihan Sangat Setuju (SS) 4 

Pilihan Setuju (S) 3 

Pilihan Tidak Setuju (TS) 2 

Pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

b. Jumlah skor kriteria keseluruhan dari nilai skor angket per item ditentukan 

terlebih dahulu (Bintiningtiyas dan Lutfi, 2016) seperti Persamaan 3.2.  

         Skor kriteria = skor tertinggi x jumlah aspek x jumlah responden     (3.2.)             

c.    Perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata kepraktisan dari semua 

angket respon siswa  dengan rumus yang digunakan adalah  persentase 

sebagai berikut (Bintiningtiyas dan Lutfi, 2016) : 

                                 (3.3.) 

d.   Mencocokkan nilai rata-rata persentase angket respon siswa dengan 

persentase kriteria angket Tabel 3.9.  menurut (Bintiningtiyas dan Lutfi, 

2016). 

Tabel 3.9.  Kriteria Persentase Angket  

Persentase Kriteria 

0% - 20% Tidak Praktis 

21% - 40% Kurang Praktis 

41% - 60% Cukup Praktis 

61% - 80% Praktis 

81% – 100% Sangat Praktis 
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Berdasarkan kriteria tersebut, media permainan tradisional congklak 

dikatakan praktis jika diperoleh nilai respon dengan persentase mencapai lebih 

besar dari 60% dengan kriteria praktis (Bintiningtiyas dan Lutfi, 2016). 

3.      Analisis Keefektifan Media Permainan Tradisional Congklak 

Media permainan tradisional congklak dikembangkan dapat dikatakan 

efektif, jika hasil analisis statistik  peningkatan  hasil belajar siswa memberikan  

perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum menggunakan media 

permainan tradisional congklak dengan setelah menggunakan media permainan 

tradisional congklak. Peningkatan hasil belajar siswa diukur menggunakan hasil 

pretest dan posstest menggunakan desain One-Group Pretest-Posttest Design 

kemudian dianalisis menggunakan rumus N-gain Meltzer (2002) pada persamaan 

3.4. Adapun tabel kriteria dari rumus N-gain dapat dilihat pada Tabel 3.10. berikut 

(Meltzer, 2002) : 

                 (Spost - Spre) 

        (skor maksimal - Spre) 

Keterangan:  

Spre = skor rata-rata pre test  

Spost = skor rata-rata pos test  

<g> = besarnya faktor gain 

Tabel 3.10. Kriteria dari rumus N-gain 

Perolehan N-Gain Kategori 

g ≤ 0,20 

0,21 ≤ g ≤  0,40 

0,41 ≤ g ≤  0,60 

0,61 ≤ g ≤   0,80 

0,81 ≤ g ≤   1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Berdasarkan kriteria tersebut, media permainan tradisional congklak dalam 

penelitian ini dikatakan efektif apabila nilai N-Gain sebesar 0,41 dengan kategori 

sedang (Meltzer, 2002). 

 

 

  <g> =    (3.4.) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengembangan Media Permainan Tradisional  Congklak 

Penelitian pengembangan media permainan tradisional congklak pada materi 

struktur atom dan tabel periodik unsur ini bertujuan menghasilkan produk berupa 

media permainan yang layak dan dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran 

kimia khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi 

elektron dengan tabel periodik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. Penelitian 

yang dilakukan terdiri atas tahap Design (Desain), tahap Development 

(pengembangan), tahap Implementation (Implementasi) dan tahap Evaluation 

(Evaluasi) yang sesuai dengan penelitian dan pengembangan model ADDIE oleh 

(Mulyatiningsih, 2012). Bagian ini merupakan uraian tentang data hasil penelitian 

beserta pembahasan mengenai kelayakan-kelayakan media permainan tradisional 

congklak pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron 

dengan tabel periodik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak yang 

dikembangkan:  

1. Tahap Analisis (Analysis) 

a. Analisis Kurikulum  

Analisis dilakukan pada silabus Kimia Kurikulum 2013 (K-13)  kelas X 

semester ganjil pada materi struktur atom dan tabel periodik unsur khususnya 

pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron  dengan 

tabel periodik, dimana pada silabus tersebut terdapat Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajaran. KI 

yang terdapat pada pengembangan media permainan tradisional congklak dalam 

penelitian ini adalah KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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 
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dijabarkan ke dalam KD 3.4 sehingga yang harus dicapai  siswa  setelah  proses  

pembelajaran yaitu menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram 

orbital untuk  menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik 

unsur. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa KD seringkali tidak tercapai, hal 

ini dikarenakan banyak siswa tidak dapat menganalisis konfigurasi elektron dan 

menganalisis hubungan konfigurasi dengan tabel periodik (Lampiran A-2), 

sehingga tujuan pembelajaran pada pengembangan media permainan tradisional 

congklak ini yaitu siswa dapat menentukan konfigurasi elektron berdasarkan 

prinsip  aufbau dengan benar dan siswa dapat menentukan  letak unsur dalam 

tabel periodik dengan benar. 

b. Analisis Karakteristik Siswa  

Melalui tahap ini peneliti menganalisis karakteristik siswa. Adapun 

karakteristik siswa yang dianalisis yaitu kemampuan akademik, sikap siswa, 

kondisi  pembelajaran.  

1) Kemampuan Akademik  

Kemampuan akademik siswa diketahui berdasarkan nilai ulangan harian 

siswa pada materi struktur atom dan tabel periodik unsur. Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang ditetapkan Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak pada mata 

pelajaran kimia yaitu 75. Ketidaktuntasan kelas X MIA, X IIS 1 dan X IIS 2 tahun 

ajaran 2017/2018 masih terbilang tinggi yaitu sebesar 66,66%, 63,63% dan 

60,60% dengan rata-rata nilai siswa sebesar 63,22. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi struktur atom dan tabel periodik 

unsur masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 

rendahnya kemampuan kognitif siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

siswa kesulitan dalam memahami materi (menentukan konfigurasi elektron dan 

letak golongan periode suatu atom dalam tabel periodik unsur), keterbatasan 

sumber belajar siswa dan metode pembelajaran yang digunakan guru adalah  

metode ceramah.  

2) Sikap Siswa 

Sikap siswa diketahui berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa lebih dominan untuk bermain, 
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mengobrol, terlihat bosan dan mengantuk saat proses pembelajaran. Hal ini 

diperkuat dari hasil wawancara 6 siswa pada tanggal 08 Mei 2018 yang 

membuktikan bahwa siswa merasa bosan, cepat mengantuk, suka bermain dan 

mengobrol bersama teman saat guru menggunakan metode ceramah dan tidak 

menggunakan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berpusat pada 

guru. 

3) Kondisi  Pembelajaran  

Berdasarkan hasil observasi saat proses pembelajaran berlangsung . Proses 

pembelajaran berlangsung kondisi pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga 

siswa lebih dominan untuk bermain, mengobrol, terlihat bosan dan mengantuk 

saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan, guru menggunakan metode 

ceramah dan media yang digunakan berupa buku paket, Lembar Kerja Siswa dan 

papan tulis. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang lain dalam bentuk 

media permainan, audio maupun yang lainnya dan hal ini diperkuat dari hasil 

wawancara.  

c. Analisis Materi 

Melalui tahap ini peneliti mengidentifikasi materi utama yang perlu 

dipelajari siswa yaitu materi struktur atom dan tabel periodik unsur, khususnya 

pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan 

tabel periodik. Pada sub materi ini, siswa harus dapat menentukan konfigurasi 

elektron berdasarkan prisip Aufbau, prinsip Larangan Pauli, dan Kaidah Hund, 

sekaligus dapat menentukan hubungan konfigurasi elektron berdasarkan golongan 

dan periode dalam tabel periodik.  

Materi pelajaran struktur atom dan tabel  periodik unsur merupakan materi 

pelajaran kimia yang sangat penting dan mendasar untuk dipahami siswa. Hal ini 

dikarenakan terjadinya kesinambungan antara materi struktur atom dan tabel  

periodik unsur dengan materi selanjutnya yang akan dipelajari siswa seperti ikatan 

kimia, bentuk dan struktur molekul dan lain-lain. Jika materi struktur atom ini 

tidak dikuasai siswa, maka siswa akan sulit memahami tentang karakter suatu 

unsur atau molekul serta keteraturannya dalam tabel periodik. 
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2. Tahap Desain  (Design)  

Penentuan produk yang dikembangkan melalui tahap desain harus 

disesuaikan dengan hasil keempat analisis yaitu kurikulum, karakteristik siswa, 

materi dan tujuan pembelajaran, agar siswa tertarik dan semangat saat proses 

pembelajaran. Langkah yang dilakukan pada tahap ini, yaitu desain media 

pembelajaran, penyusunan Rencana Proses Pembelajaran dan penyusunan aturan 

main, soal dan kunci jawaban.  

a. Desain Media Pembelajaran  

Pada tahap ini, peneliti mulai mendesain produk yang akan dibuat sesuai 

dengan karakteristik siswa dan materi yang akan digunakan dalam media 

permainan tradisional congklak dan variasi kartu soal (Lampiran B-17). Konsep 

awal dari media permainan tradisional congklak terinspirasi dari Media Dakron 

(Dakon Elektron) yang dikembangkan oleh Azis (2010). Modifikasi desain 

congklak, penambahan aturan main congklak dan variasi kartu soal bertujuan agar 

membuat siswa lebih tertarik terhadap permainan congklak dan agar siswa bisa 

bermain dengan sistem kompetisi agar menumbuhkan sikap kompetitif pada 

siswa, selain itu penambahan variasi kartu soal bertujuan memudahkan siswa 

mengetahui soal yang diberikan guru dan memudahkan guru dalam mengawasi 

proses pembelajaran menggunakan media permainan congklak. Adapun 

modifikasi yang dilakukan dari Media Dakron (Dakon Elektron) yang 

dikembangkan oleh Azis (2010), ditampilkan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Modifikasi Media Permainan Tradisional Congklak 

 

Indikator 

                                    Modifikasi 

Azis (2010) Peneliti 

  Papan Congklak 

 

   Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bentuk 

media  

 

 

 

 

Berbentuk segi empat, dan 

hanya terdiri dari satu 

congklak, sehingga siswa 

tidak bisa bermain dengan 

sistem kompetisi. Masing-

masing lubang elektron 

pada bagian satu sisi 

tersusun berdasarkan 

Aturan Aufbau (curah 

hujan). Media congklak 

yang dikembangkan tidak 

memiliki gagang.  

Berbentuk persegi panjang terbuat 

dari kayu dengan ukuran panjang 40 

cm, lebar 30 cm, masing – masing 

lubang sedalam 2 cm, berdiameter 

sekitar 3,5 cm, terdiri dari 2 

congklak yang saling berhadapan. 

Masing-masing lubang elektron 

pada bagian kedua sisi tersusun 

berdasarkan Aturan Aufbau (curah 

hujan), sehingga siswa bisa bermain 

dengan sistem kompetisi. Media 

congklak yang dikembangkan 

memiliki gagang pada samping sisi 

agar memudahkan siswa dalam 

membawa media yang cukup besar. 

Tata letak  

media 
 

 

Terdapat tulisan Dakon 

Elektron, semua tulisan 

hanya menggunakan 

tulisan spidol,   congklak 

terdiri dari 6 bilangan 

Terdapat tulisan Congklak 

Konfigurasi Elekton, semua tulisan 

menggunakan stiker sehingga lebih 

menarik, congklak terdiri dari 7 

bilangan kuantum utama, 17 lubang 

30 

cm 

40 cm 

Tabel bersambung 
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kuantum utama, 17 lubang 

congklak, dan jumlah 

elektron maksimal 

diletakakan di sisi bawah. 

congklak, jumlah elektron maksimal 

diletakakan di sisi kanan bawah. 

Warna 

media 

Warna asli kayu coklat 

muda (tidak di warnai) 

Warna hijau  

  Batu Congklak 

 

Gambar 

 

 

  

 

 

 

 

Bentuk 

Batu 

Congklak 

 

Batu congklak berupa biji 

buah. 

Batu congklak berupa kancing baju 

berwarna biru dan merah jambu 

yang menarik. 

   Kartu Soal 

 

Gambar 
Tidak mengembangkan 

kartu soal 

 

 

 

 

 

Bentuk 

kartu soal 

 

_ Kartu soal berbentuk persegi 

panjang, dengan ukuran panjang 10 

cm dan lebar 7 cm yang terbuat dari 

kertas buffalo polos. Kartu soal 

dibuat untuk dua kelompok 

(Kelompok A dan Kelompok B yang 

terdiri dari soal yang sama). Satu set 

kartu soal (masing-masing 

   Sambungan Tabel 4.1. 

   Tabel bersambung 
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kelompok) terdiri dari 11 kartu 

dengan soal yang sama akan tetapi 

lambang unsur atom dan nomor 

atom yang berbeda. 

Tata letak 

media 

 

_ Kartu soal memiliki tata letak : 

a) Kelompok A 

 Bagian Luar 

Kartu soal berwarna merah 

jambu. Terdapat lingkaran 

lonjong berwarna hijau, 

bertuliskan A, Soal 1, Soal 2 

sampai Soal 11 berwarna hitam, 

sisi kartu soal terdapat garis 

hitam. 

Bagian Dalam 

Bertuliskan Struktur Atom & 

Tabel Periodik Unsur, terdiri 

dari dua soal dan terdapat 

lambang unsur atom yang 

ditanyakan pada soal : 

1.Tentukan konfigurasi elektron 

di bawah ini dan mainkan pada 

papan congklak ! 

2. Tentukan dan sebutkan letak 

unsur di bawah ini ! 

b) Kelompok B 

 Bagian Luar 

Kartu soal berwarna hijau 

muda. Terdapat lingkaran 

lonjong berwarna jingga, 

bertuliskan B, Soal 1, Soal 2 

    Sambungan Tabel 4.1. 

         Tabel bersambung 
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sampai Soal 11 berwarna hitam, 

sisi kartu soal terdapat garis 

hitam. 

 Bagian Dalam 

Bertuliskan Struktur Atom & 

Tabel Periodik Unsur, terdiri 

dari dua soal dan terdapat 

lambang unsur atom yang 

ditanyakan pada soal : 

1.Tentukan konfigurasi elektron 

di bawah ini dan mainkan pada 

papan congklak ! 

2. Tentukan dan sebutkan letak 

unsur di bawah ini ! 

Desain kartu soal dan desain media permainan tradisional congklak dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. – 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   (b) 

Gambar 4.1. Desain  Kartu Soal (a) bagian luar, (b) bagian luar  

Gambar 4.2.  Desain Media Permainan Tradisional Congklak  
 

 Sambungan Tabel 4.1. 
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b. Penyusunan Rencana Proses Pembelajaran (RPP) 

Tujuan penyusunan RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar dan 

meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Rencana proses pembelajaran disusun berdasarkan 

tujuan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti merancang sebuah kegiatan 

pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, latihan, serta penggunaan media 

permainan tradisional congklak.  

Proses pembelajaran terdiri dari tiga tahap yaitu pendahuluan, inti dan 

penutup. Media permainan tradisional congklak digunakan pada tahap inti untuk 

memberikan penguatan sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi 

elektron dengan tabel periodik yang telah dijelaskan oleh guru. Pada tahap inti, 

siswa juga bermain menggunakan media permainan tradisional congklak selama 

24 menit. Penggunaan media permainan tradisional congklak ini dapat membuat 

materi struktur atom dan tabel periodik unsur khususnya pada sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik 

menjadi lebih konkrit sehingga membantu dan memudahkan siswa untuk 

memahami  materi tersebut. RPP dapat dilihat pada (Lampiran B-6).  

c. Penyusunan Aturan Main, Soal Dan Kunci Jawaban  

Permainan tradisional congklak dimodifikasi dari permainan congklak pada 

umumnya. Apabila pada permainan congklak biasanya, inti dari permainan adalah 

setiap lubang diisi biji congklak sesuai dengan jumlah pasangan congklaknya 

(Janah, 2015), sedangkan pada media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan pengisian pada lubang papan congklak menyesuaikan tingkatan 

energi sub kulit atom (batu congklak) berdasarkan kartu soal yang harus dijawab. 

Adapun aturan main medi permainan congklak yaitu : 

1. Media permainan tradisional congklak  ini terdiri atas dua kelompok yang 

saling berlawanan (kompetisi).  

2. Jumlah anggota setiap kelompok idealnya berjumlah dua orang pemain, 

tetapi jumlah anggota pemain dapat diubah sesuai kebutuhan.  

3. Setiap kelompok diberikan waktu dua menit untuk mengambil kartu soal 

dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu soal.  
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4. Dalam menjawab soal, setiap kelompok menulis konfigurasi elektron di 

kertas jawaban yang disediakan dan mengisi batu congklak ke dalam 

lubang-lubang papan congklak yang mempresentasikan sub kulit atom.  

5. Kelompok yang dapat menjawab kartu soal dengan benar akan mendapatkan 

10 poin.  

6. Setiap nomor soal bernilai 5 poin dan kelompok yang menjawab kartu soal 

dengan cepat dan benar akan mendapatkan bonus 3 poin.  

7. Masing-masing kelompok hanya mendapatkan tujuh kali kesempatan dalam 

bermain atau dapat diubah sesuai kebutuhan.  

8. Jika poin yang didapatkan kedua kelompok sama (seri), maka kedua 

kelompok memainkan media permainan congklak kembali hingga salah satu 

kelompok mendapatkan poin tertinggi, poin yang didapatkan oleh masing-

masing kelompok akan ditulis pada lembar kertas skor dan point akan 

dijumlahkan.  

9. Pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan poin terbanyak. Untuk 

lebih jelasnya aturan mainan dapat dilihat pada (Lampiran B-17).  

Soal yang dibuat pada kartu soal disesuaikan berdasarkan perumusan tujuan 

pembelajaran dari hasil analisis materi pada silabus K-13.  Satu set kartu soal 

(masing-masing kelompok) terdiri dari 11 kartu soal. Setiap kartu soal 

menanyakan konfigurasi elektron dan letak unsur (periode dan golongan) dalam 

tabel periodik unsur dari atom-atom yang berbeda. Adapun unsur soal yang 

ditanyakan pada kartu soal dapat dilihat pada Tabel 4.2. Untuk lebih jelasnya, soal 

dan kunci jawaban dapat dilihat pada (Lampiran B-17). 

Tabel 4.2. Unsur Soal pada Kartu Soal 

 

  Soal  

1. Tentukan konfigurasi elektron di bawah ini dan main kan pada papan 

congklak ! 

2.   Tentukan dan sebutkan letak unsur di bawah ini ! 

Unsur F Na P S Ar Ca Cr Fe Zn As Kr 

Nomor 

Atom 
9 11 15 16 18 20 24 26 30 33 36 
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d. Penyusunan Instrumen Penelitian  

 Penyusunan instrumen penelitian bertujuan untuk memudahkan proses 

pengumpulan data.  Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah lembar validasi ahli untuk mengetahui kevalidan, angket respon guru dan 

siswa untuk mengetahui kepraktisan, dan soal pretest, posttest untuk mengetahui 

keefektifan media permainan tradisional congklak yang dikembangkan.  

3. Tahap Development (Pengembangan) 

Media permainan tradisional congklak ini memuat materi struktur atom dan 

tabel periodik unsur khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik agar materi yang diajarkan 

menjadi lebih konkrit. Instrumen dan perangkat pembelajaran juga disusun pada 

tahap ini. Setelah rancangan awal media permainan tradisional congklak, 

instrumen dan perangkat pembelajaran selesai, maka selanjutnya dilakukan 

validasi kepada ahli. Validasi ahli atau pakar melakukan proses penilaian terhadap 

desain awal media permainan tradisional congklak. Desain akan divalidasi oleh 

validator untuk mengetahui kekurangan serta perbaikan yang perlu dilakukan 

sebelum media permainan tradisional congklak diuji cobakan. 

a. Pembuatan Produk  

Berdasarkan desain produk yang telah dirancang, kemudian dilakukan 

pembuatan produk. Semua komponen yang telah dipersiapkan pada tahap desain 

dirangkai menjadi satu kesatuan menjadi produk media permainan tradisional 

congklak dan dibuat semenarik mungkin agar siswa senang dan tertarik dalam 

proses pembelajaran. Produk dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Media Permainan Tradisional Congklak  
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b. Validasi Ahli  

1) Ahli Materi 

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kelayakan 

materi pada media permainan tradisional congklak. Hasil validasi pada ahli 

materi, diperoleh bahwa media permainan tradisional congklak dapat layak 

digunakan untuk uji coba lapangan tanpa syarat revisi dengan kevalidan 1,00 

kriteria tinggi. 

2) Ahli Media 

Tujuan validasi ahli media adalah untuk mengetahui kevalidan atau 

kelayakan media permainan tradisional congklak. Hasil validasi pada ahli media, 

diperoleh bahwa media permainan tradisional congklak dapat digunakan untuk uji 

coba lapangan dengan syarat revisi sesuai saran/masukan. Adapun saran dan 

perbaikan dari ahli media (Revisi I) adalah sebagai berikut:   

a) Pada indikator Usabilitas (mudah digunakan) dalam aspek rekayasa media 

yang dikembangkan, sebaiknya diberi gagang pada media congklak agar lebih 

mudah untuk dibawa. Hasil media sebelum dan sesudah revisi diperlihatkan pada 

Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gambar 4.4. Gagang congklak sebelum revisi (a) dan setelah revisi (b) 

(a)             (b) 
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b) Pada tata letak media yang dikembangkan dalam aspek komunikasi visual, 

sebaiknya ditambahkan jarak antar lubang pada congklak, diperlihatkan pada poin 

(a) menjadi poin (b) Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pada indikator warna dalam aspek komunikasi visual yang dikembangkan, 

sebaiknya diberi warna lebih cerah pada media congklak lebih menarik. Hasil 

media sebelum revisi diperlihatkan pada poin (a) menjadi poin (b) Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                (b) 

            Gambar 4.5. Jarak antar lubang sebelum revisi (a) dan setelah revisi (b) 

 

 sebelum revisi (a) dan seteah revisi(b) 

(a)                     (b) 

           Gambar 4.6. Warna media sebelum revisi (a) dan setelah revisi (b) 

 

 sebelum revisi (a) dan seteah revisi(b) 

       0,50 cm       1,00 cm 
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c. Validasi Rancangan Proses Pembelajaran 

Rancangan proses pembelajaran (RPP) yang telah dibuat harus divalidasi 

dahulu menggunakan lembar validasi RPP sebelum digunakan. karena RPP yang 

digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan agar dapat mendukung 

penggunaan media permainan tradisional congklak ini. Dari hasil validasi 

diperoleh bahwa RPP layak digunakan tanpa direvisi.  

d. Validasi terhadap Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang telah dibuat harus divalidasi dahulu sebelum 

digunakan menggunakan lembar validasi.  Soal pretest dan posttest divalidasi 

menggunakan lembar validasi soal pretest dan posttest. Sedangkan, lembar 

validasi ahli, angket respon guru dan siswa tidak divalidasi, dikarenakan peneliti 

menggunakan  lembar validasi dari  penelitian Witantyo (2017) yang telah layak 

digunakan. Hasil validasi dari soal pretest dan posttest layak digunakan dengan 

syarat revisi sesuai saran/masukan. Adapun saran dan perbaikan dari validator 

dilihat pada poin (a) menjadi poin (b) Gambar 4.7. dan Gambar 4.8. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.7. Soal pretest sebelum revisi (a) dan setelah revisi (b) 

 

 

 

(a)                                    (b) 
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Revisi lembar dan soal nomor 1 pada Gambar 4.7. dan 4.8. terletak pada 

penambahan spasi petunjuk pengisian soal dan penambahan kata “di bawah ini “. 

4. Tahap Implementation (Implementasi) 

a. Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal  merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah media permainan congklak yang dikembangkan layak digunakan dalam 

pembelajaran atau tidak. Uji coba lapangan awal dilakukan pada tanggal 14 Mei 

2018 terhadap 8 siswa dari kelas X IIS 1 MAN 3 Pontianak. Dari kelas tersebut 

dipilih 2 orang berkemampuan tinggi, 4 orang berkemampuan sedang dan 2 orang 

berkemampuan rendah dalam mata pelajaran kimia dilihat dari kampuan kognitif 

(hasil ulangan harian materi struktur atom dan tabel periodik unsur).  

Uji coba lapangan awal dilakukan dengan bentuk penelitian pretest dan 

posstest dengan desain One-Group Pretest-Posttest Design untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum menggunakan media 

permainan tradisional congklak dengan setelah menggunakan media permainan 

tradisional congklak. Pada uji coba lapangan awal terjadi peningkatan nilai pretest 

 

 (a)                                                               (b)      

                            (b) 

  Gambar 4.8. Soal posttest sebelum revisi (a) dan setelah revisi (b) 

 

 

 

 



47 
 

 
 

Posttest dari 15,62 menjadi 84,37 (Lampiran C-8). Dan rekapitulasi hasil rata-rata 

angket respon keefektifan pada uji coba lapangan awal sebesar 95% dengan 

kriteria sangat praktis (Lampiran C-6). 

Kegiatan belajar mengajar pada uji coba ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap 

pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberi 

salam, memperhatikan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, mengecek 

kehadiran dan memberikan pretest kepada siswa. Setelah itu, apersesi materi dan 

tujuan pembelajaran disampaikan agar siswa menjadi fokus dan termotivasi untuk 

mempelajari materi pelajaran. 

Tahap kedua yaitu kegiatan inti, pada tahap ini siswa mendengarkan 

penjelasan tentang sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi 

elektron dengan tabel periodik selama 10 menit. Siswa yang berjumlah 8 orang 

kemudian mendapatkan pengarahan mengenai aturan main dan cara penggunaan 

media permainan tradisional congklak. Pada tahap permainan, siswa dibagi 

menjadi 4  kelompok yang terdiri dari 2 orang pemain. Satu media permainan 

tradisonal congklak, kartu soal, aturan main dan lembar kertas skor diberikan 

kepada 2 kelompok yang saling berkompetisi. Siswa berdiskusi bersama anggota 

kelompoknya berdasarkan aturan main dan kartu soal yang diambil pada masing-

masing kelompok. Setiap kelompok diberikan waktu 2 menit untuk menarik soal, 

menulis konfigurasi elektron di kertas jawaban yang telah disediakan, dan 

memainkan media permainan congklak dengan mengisi batu congklak ke dalam 

lubang-lubang papan congklak, menjawab soal dan hanya mendapatkan tujuh kali 

kesempatan dalam bermain. Dalam proses pembelajaran suasana yang diciptakan 

dalam uji coba lapangan awal sangat kondusif. 

Tahap ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada tahap ini, siswa diminta 

memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mengerjakan 

evaluasi berupa soal posttest. Kemudian siswa mengisi angket respon media 

permainan tradisional congklak.  

b. Revisi II 

Revisi yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan analisis komentar/saran 

yang diberikan oleh siswa terhadap media permainan tradisional congklak. Hasil 
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angket respon siswa yang diperoleh sudah dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan 

komentar/saran siswa pada uji coba lapangan awal, maka tidak ada revisi yang 

dilakukan pada media permainan tradisional congklak. Adapun komentar/saran 

dari siswa pada uji coba lapangan awal dituliskan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Komentar/Saran Siswa Uji Coba Lapangan Awal 

 

c. Uji Coba Lapangan Utama 

Uji coba lapangan utama dilakukan untuk melihat sejauh mana produk yang 

dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan. Uji lapangan utama ini dilakukan untuk 

memperoleh produk akhir dari media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan. Uji coba lapangan utama dilakukan pada tanggal 15 Mei 2018 

terhadap seluruh siswa kelas X MIA yang berjumlah 30 siswa dan melibatkan 1 

guru kimia untuk mengisi angket respon media permainan tradisional congklak. 

Uji coba lapangan utama juga dilakukan dengan bentuk penelitian pretest 

dan posstest dengan desain One-Group Pretest-Posttest Design untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum menggunakan media 

permainan tradisional congklak dengan setelah menggunakan media permainan 

tradisional congklak. Pada uji coba lapangan utama terjadi peningkatan nilai 

pretest ke posttest dari 31,25 menjadi 81,25 (Lampiran C-9). Rekapitulasi hasil 

angket respon keefektifan pada uji coba lapangan utama memiliki rata-rata skor 

91,39% dari sampel 30 siswa dan 1 guru kimia, menunjukkan kriteria sangat 

praktis (Lampiran C-7). 

Kegiatan yang dilakukan pada uji coba utama sama dengan kegiatan uji coba 

awal. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah siswa, banyak kelompok dan 

suasana dalam proses pembelajaran. Jumlah siswa pada uji coba lapangan utama 

sebanyak 30 orang, kemudian siswa dibagi menjadi 14 kelompok yang terdiri atas 

2 atau 3 orang pemain, satu set media permainan tradisional congklak diberikan 

Kode Siswa 

 

Komentar 

 

FM 
Belajar menggunakan media congklak lebih menarik karena 

bisa bermain sambil belajar. 

MFFI Media pembelajaran sangat kreatif dan mudah dipahami. 

ANP Sebaiknya media ini digunakan di SMA. 
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kepada 2 kelompok yang saling berkompetisi. Sehingga, suasana yang diciptakan 

dalam uji coba lapangan utama kurang kondusif. 

d. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini, guru dan siswa juga diminta memberikan komentar/saran 

terhadap media permainan tradisional congklak. Komentar/saran guru dan siswa 

pada uji coba lapangan utama dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Komentar/Saran Guru dan Siswa pada Uji Coba Lapangan Utama 

Subjek  Kode Komentar/Saran 

Guru SDO Tidak ada kritik/saran  

Siswa SU Medianya bagus dan penggunaan medianya mudah, dan saya 

menjadi paham tentang 1s
2
, 2s

2
 . 

 MH Media congklaknya menarik dan mudah dipahami. 

 NU Medianya lucu, kreatif, saya baru nemu media seperti 

congklak ini dalam pelajaran. 

 JM Media mudah dipahami, dan harus diterapkan di sekolah ya 

kak. 

 WL Soal  mudah dipahami, menarik dan permainannya sangat 

seru. 

 MPF Selalu dipertahankan jika bisa selalu dikembangkan 

Respon guru dan siswa pada uji coba lapangan utama ini tidak mengarah 

kepada revisi produk, karena berupa komentar-komentar positif tentang media 

permainan tradisional congklak yang digunakan. Oleh sebab itu, media permainan 

tradisional congklak yang dikembangkan tidak lagi direvisi dan dianggap sebagai 

produk akhir yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

5. Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Uji keefektifan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran media 

permainan tradisional congklak dalam membantu siswa untuk memahami materi 

yang diajarkan. Selain mampu memberikan pemahaman atau membantu siswa 

dalam memahami konsep yang diajarkan, media permainan tradisional congklak 

diharapkan efektif dalam  memberikan dampak terhadap perubahan hasil belajar 

pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan 

tabel periodik. Analisis keefektifan dilakukan dengan menganalisis nilai sebelum 

dan  sesudah pembelajaran menggunakan media permainan tradisional congklak. 



50 
 

 
 

Kriteria keberhasilan nilai N-Gain dari uji coba lapangan awal dan utama masing-

masing adalah 0,81 (kriteria sangat tinggi) dan 0,72 (kriteria tinggi) Lampiran C-8 

dan Lampiran C-9. Dengan demikian media permainan tradisional congklak yang 

dikembangkan dapat membantu siswa memahami atau mengkonkritkan materi 

abstrak pada materi struktur atom dan tabel periodik, khususnya pada sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik.  

B. Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan yang dilakukan pada media permainan tradisional 

congklak bertujuan mengetahui kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Ketiga 

aspek tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan media permainan tradisional 

congklak yang dikembangkan layak digunakan atau tidak. 

1. Analisis Kevalidan 

a. Validasi Ahli Materi 

Tabel 4.5. Rekapitulasi Validasi Ahli Materi 

No 

Indikator 

Skor Penilaian 

V 1 V 2 
Tabulasi 

Silang 

                     

                       Aspek Pembelajaran 

1 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

dengan tujuan pembelajaran 
4 4 D 

2 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

3 4 D 

3 Media soal yang dikembangkan interaktif 3 4 D 

4 Materi soal yang disampaikan mudah dipahami 3 4 D 

5 Petunjuk belajar mudah dipahami 3 3 D 

6 Penyajian soal yang disampaikan sistematis 3 3 D 

7 Soal yang dituliskan di kartu soal bisa dimengerti 4 4 D 

8 Soal yang diberikan sesuai dengan materi atau 

konsep sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

3 4 D 

9 Kunci jawaban pada soal sudah benar atau tepat  4 4 D 

Aspek Komunikasi Visual 

   Tabel Bersambung 
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10 Penggunaan bahasa kartu soal yang digunakan 

komunikatif (bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

3 4 D 

11 Media yang dikembangkan dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa  
4 4 D 

 

         Koefisien Validitas Ahli Materi                                            1,00 

Hasil akhir analisis penilaian ahli materi menunjukkan nilai koefisien 

validitas sebesar 1,00 sehingga kriteria kevalidan penilaian ahli materi menurut 

Gregory Tabel 3.6 (Retnawati, 2016), berada pada kriteria tinggi. Adapun 

penjabaran hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. yaitu validator 

1 memberikan skor 4 untuk aspek pembelajaran yaitu indikator materi soal yang 

disampaikan sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran, soal yang dituliskan di 

kartu soal bisa dimengerti, dan kunci jawaban pada soal sudah benar atau tepat 

sedangkan untuk indikator yang lain diberi nilai 3. Validator 2 memberikan skor 3 

untuk Aspek Pembelajaran yaitu pada indikator petunjuk belajar mudah dipahami 

dan penyajian soal yang disampaikan sistematis, sedangkan unuk indikator yang 

lain diberi nilai 4.  

b. Validasi Ahli Media 

Tabel 4.6. Rekapitulasi Validasi Ahli Media 

No 

Indikator 

Skor Penilaian 

V 1 V 2 
Tabulasi 

Silang 

                     

                       Aspek Pembelajaran 

1. 
Media yang dikembangkan mudah untuk  

digunakan 
4 4 D 

2. 
Media yang dikembangkan sudah tepat dengan 

materi 
4 4 D 

3. 
Media yang dikembangkan memiliki kualitas 

bahan yang baik 
4 4 D 

4. 
Media yang dikembangkan sudah memiliki 

ukuran yang ideal 
3 4 D 

                              Aspek Komunikasi Visual 

5. Media yang dikembangkan komunikatif 3 4 D 

6. Media yang dikembangkan kreatif dan  inovatif 4 4 D 

 Sambungan Tabel 4.5. 

     Tabel Bersambung 
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7. Media yang dikembangkan sudah memiliki tata 

letak yang tepat  
3 4 D 

8. 
Komposisi warna media permainan congklak 

menarik 
3 3 D 

9. 
Media permainan congklak memiliki desain yang 

bagus 
4 3 D 

 

         Koefisien Validitas Ahli Media                                            1,00 

Hasil akhir analisis penilaian ahli media menunjukkan nilai koefisien 

validitas sebesar 1,00 sehingga kriteria kevalidan analisis penilaian ahli media 

menurut Gregory Tabel 3.6 (Retnawati, 2016) berada pada kriteria tinggi. Adapun 

penjabaran hasil validasi media yang ditunjukkan pada Tabel 4.6. validator 1 

memberikan skor 3 untuk Aspek Pembelajaran yaitu pada indikator media yang 

dikembangkan sudah memiliki ukuran yang ideal, Aspek Komunikasi Visual yaitu 

pada indikator media yang dikembangkan komunikatif, media yang 

dikembangkan sudah memiliki tata letak yang tepat, dan komposisi warna media 

permainan congklak menarik sedangkan untuk indikator yang lain diberi nilai 4. 

Validator 2 memberikan skor 3 untuk Aspek Komunikasi Visual yaitu pada 

indikator komposisi warna media permainan congklak menarik dan media 

permainan congklak memiliki desain yang bagus, sedangkan untuk indikator yang 

lain diberi nilai 4.  

2. Analisis Kepraktisan  

Aspek kepraktisan dapat diketahui dari analisis angket respon guru dan 

siswa terhadap penggunaan media permainan tradisional congklak. Pernyataan-

pernyataan pada angket respon meliputi tanggapan terhadap Aspek Pembelajaran, 

Aspek Rekayasa Media, Aspek Komunikasi Visual pada media permainan 

tradisional congklak. Adapun rekapitulasi analisis kepraktisan uji coba lapangan 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

 

 

 

    Sambungan Tabel 4.5. 
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Tabel 4.7. Rekapitulasi Analisis Kepraktisan Uji Coba Lapangan 

 
Tanggal 

Angket 

Respon 

Nilai Respon 

Siswa 
Kriteria 

Uji coba 

lapangan awal 
14 Mei 2018 Siswa 95 % 

Sangat 

Praktis 

Uji coba 

lapangan utama 

15 Mei 2018 Siswa 
91,39% 

Sangat 

Praktis 16 Mei 2018 Guru 

Berdasarkan komentar/saran siswa pada angket respon kepraktisan, secara 

umum siswa tertarik dan memahami penggunaan media permainan tradisional 

congklak. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi angket respon siswa  pada uji coba 

lapangan awal, persentase kepraktisan sebesar 100% terdapat pada indikator 

kemudahan untuk memahami materi dan soal yang disampaikan, persentase 

kepraktisan sebesar 98,87% terdapat kesesuaian materi pada kartu soal dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian materi pada kartu soal dengan konteks sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik, 

penyajian soal yang disampaikan sistematis, kemudahan penggunaan media dalam 

proses pembelajaran, media yang dikembangkan dapat menumbuhkan motivasi 

belajar, penggunaan bahasa pada kartu soal komunikatif (Bahasa baik, benar dan 

mudah dipahami), media yang dikembangakan kreatif dan inovatif. Persentase 

kepraktisan sebesar 93,75% terdapat pada kesesuaian soal dengan konteks sub 

materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik, tata letak pada media yang dikembangkan sudah tepat, komposisi warna 

pada media permainan congklak dan kartu soal sudah menarik dan desain media 

kartu soal sudah bagus. Kemudian persentase kepraktisan sebesar 90,62% terdapat 

pada interaktifnya media kartu soal yang dikembangkan. Sebesar 87,50% 

kepraktisan media pada aspek desain menunjukkan media congklak yang bagus. 

Hasil yang diperoleh pada uji coba lapangan utama tidak jauh berubah dengan 

persentase yang didapatkan pada uji coba lapangan awal.  

Hasil rata-rata angket respon uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan 

utama mendapatkan persentase masing-masing sebesar 95% dan 91,39%, 

mengacu pada Bintiningtiyas dan Lutfi (2016) hasil yang didapatkan  memiliki 
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kriteria sama-sama sangat praktis (secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C-

6 dan C-7.  Hal ini menunjukkan bahwa media permainan tradisional congklak 

sudah layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada materi struktur 

atom dan tabel periodik unsur khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Penurunan nilai respon 

kepraktisan siswa uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama sebesar 

3,61%. Penurunan nilai respon kepraktisan terjadi dikarenakan terdapat perbedaan 

pelaksanaan pembelajaran antara uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan 

utama yaitu pada uji coba lapangan awal sampel yang digunakan hanya 8 siswa 

memperhatikan penjelasan guru dalam penggunaan media permainan tradisional 

congklak dengan seksama sehingga proses pembelajaran dapat terkontrol dengan 

baik sehingga kondisi pembelajaran kondusif, selain itu siswa aktif dalam proses 

pembelajaran (aktif bertanya ataupun aktif dalam memainkan media permainan 

tradisional congklak), siswa membaca aturan main dari permainan tradisional 

congklak, berbeda dengan uji coba lapangan utama dimana pada uji coba 

lapangan utama sampel yang digunakan 30 siswa. Dengan jumlah siswa yang 

banyak membuat proses pembelajaran tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga 

kondisi pembelajaran tidak kondusif. Selain itu, siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran (kurang aktif bertanya) dan sebagian siswa tidak membaca aturan 

main dan hanya mendengarkan penjelasan guru terhadap aturan main permainan 

tradisional congklak.  

3. Analisis Keefektifan  

Soal evaluasi (pretest dan posttest) yang digunakan pada uji coba lapangan 

awal dan utama dilakukan uji validasi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji 

keefektifan. Hasil akhir analisis penilaian ahli materi terhadap soal pretest dan 

posttest menunjukkan nilai koefisien validitas sebesar 1,00. Sesuai dengan kriteria 

kevalidan menurut Gregory Tabel 3.7 (Retnawati, 2016), maka nilai tersebut 

berada pada kriteria tinggi.  

Soal pretest dan soal posttest masing-masing terdiri atas 2 soal dengan 

indikator yang sama akan tetapi unsur atom dan nomor atom yang ditanyakan 

berbeda. Penggunaan media permainan tradisional congklak berhasil 
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meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi struktur atom dan tabel periodik 

unsur khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi 

elektron dengan tabel periodik yang dinilai menggunakan rumus N-Gain. 

Tabel 4.8. Rekapitulasi hasil belajar siswa 

 

Uji Coba 

Lapangan 
Jumlah 

Siswa 

Rata-Rata 
N-gain 

Pretest Posttest 

Awal 8 siswa 15,62 84,37 0,81 

Utama 30 siswa 31,25 81,25 0,72 

 

Tabel 4.8. menunjukkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan media 

permainan tradisional congklak dengan selisih nilai pretest posttest uji coba 

lapangan awal dan utama secara berturut-turut 68,75 dan 50, mengacu pada 

Bintiningtiyas dan Lutfi (2016) keefektifan yang diperoleh memiliki kriteria 

tinggi.  

Penurunan nilai N-Gain siswa pada uji coba lapangan awal dan uji coba 

lapangan utama sebesar 0,09. Selain dari proses pembelajaran (perbedaan kondisi 

pembelajaran antara uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama) 

penurunan N-Gain juga disebabkan karena dari hasil posttest uji coba lapangan 

utama, terdapat 4 siswa yang tidak tuntas dari sampel 30 siswa. Ke-4 siswa 

tersebut kesulitan mengisi soal ke-2. Siswa menyatakan sulit  pada soal nomor 2 

dikarenakan siswa diminta untuk menentukan golongan dan periode selain 

konfigurasi elektron (siswa J). Kekurangan waktu dalam pengisian soal posttest 

juga menjadi penyebab soal nomor 2 tidak diisi (siswa NF dan MR) Lampiran C-

10. 

Pada uji coba lapangan awal hanya terdapat 2 siswa yang tidak tuntas dari 

sampel 8 siswa. Dari kedua indikator yang ditentukan yaitu menentukan 

konfigurasi elektron berdasarkan prinsip aufbau dan menentukan letak unsur 

dalam tabel periodik, siswa pada uji coba lapangan awal dan utama lebih mudah 

untuk mengerjakan soal pertama dengan indikator menentukan konfigurasi 

elektron berdasarkan prinsip aufbau, dibanding mengerjakan soal kedua dengan 

indikator menentukan letak unsur dalam tabel periodik. 
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Penggunaan media permainan congklak yang dikembangkan dalam 

penelitian ini memiliki keefektifan yang lebih tinggi dibandingkan hasil 

keefektifan Media Dakron (Dakon Elektron) yang dikembangkan oleh Azis 

(2010).  Penelitian Azis (2010) diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan media dakron sebesar 79,53. Sedangkan dalam 

penelitian ini rata-rata hasil belajar siswa pada uji coba lapangan awal dan utama 

masing-masing sebesar 84,37 terdiri dari 8 sampel siswa kelas X IIS 1 dan 81,25 

terdiri dari 30 sampel siswa kelas X MIA. Keefektifan yang lebih tinggi ini diduga 

karena adanya modifikasi desain media congklak, penambahan aturan main 

congklak sehingga membuat siswa lebih tertarik dan siswa bisa bermain dengan 

sistem kompetisi agar menumbuhkan sikap kompetitif pada siswa. Selain itu 

penambahan variasi kartu soal memudahkan siswa mengetahui soal yang 

diberikan guru dan memudahkan guru dalam mengawasi proses pembelajaran 

menggunakan media permainan congklak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Media permainan tradisional congklak yang dikembangkan dalam penelitian 

ini telah layak digunakan sebagai media ajar pada materi struktur atom dan tabel 

periodik unsur khususnya pada sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik. Media permainan tradisional congklak 

telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan.  

Kevalidan aspek materi dan media menunjukkan nilai kriteria kevalidan 

masing-masing sebesar 1,00 dengan kriteria tinggi,  aspek kepraktisan memiliki 

kriteria persentase hasil angket respon uji coba lapangan awal dan uji coba 

lapangan  utama yaitu sebesar 95% dan 91,39% dengan kriteria sangat praktis dan 

aspek keefektifan memiliki N-Gain dari uji coba lapangan awal dan utama 

masing-masing 0,81 dan 0,72 dengan kriteria sangat tinggi dan tinggi. Dengan 

demikian media permainan tradisional congklak yang dikembangkan ini layak 

digunakan sebagai media pembelajaran tambahan bagi siswa kelas X MA/SMA 

dan guru yang mengajar mata pelajaran Kimia SMA/sederajat, khususnya di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak.  

 

B. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan 

yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain: 

1. Pengembangan media permainan tradisional congklak  tidak hanya 

dikembangkan pada materi struktur atom dan tabel periodik unsur, namun 

dapat dikembangkan untuk materi kimia lainnya. 

2. Perlu dilakukan diseminasi media ke sekolah lain dengan jumlah sampel yang 

lebih besar.  
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LEMBAR OBSERVASI 
 

Nama Guru                 : Yossi Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

Mata Pelajaran    : Kimia  

Observer                    : Witdya Ayu Setianingsih  

Tanggal                        : 07 Mei 2018 

 

No KEGIATAN  OBSERVASI 
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1. Suasana Kegiatan Belajar Mengajar 

Dalam proses pembelajaran, guru semangat dalam mengajar dan sering 

membangkitkan semangat siswa jika jenuh dalam belajar. Akan tetapi respon siswa 

berbanding terbalik dengan guru. Siswa lebih dominan untuk bermain, mengobrol, 

terlihat bosan dan mengantuk saat proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan dalam Menerangkan 

Guru  menguasai  materi  yang  akan diajarkan siswa. Guru menyusun materi 

secara berurutan mulai dari konsep materi, contoh soal sampai memberikan latihan. Akan 

tetapi pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa kurang mendengarkan dan 

memperhatikan materi yang diajarkan guru. 

 3.  Sikap Guru Terhadap Penguasaan Materi Siswa 

Guru akan menjelaskan materi sampai dengan contoh soal. Untuk mengetahui 

kemampuan siswa, maka guru melontarkan pertanyaan. Jika tidak ada yang menjawab 

maka guru akan menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

4. Perlakuan Guru Terhadap Kemampuan Siswa 

Setiap siswa memiliki kemapuan yang berbeda-beda, ini bisa dipengaruhi dari 

hasil belajar selama proses belajar mengajar. Dengan begitu, guru dapat mengetahui 

siswa mana yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Guru juga 

memberikan perhatian dalam mendampingi siswa yang memiliki kemampuan 

sedang dan rendah. 

5. Metode Pelajaran  

Metode yang sering diterapkan guru pada saat proses pembelajaran adalah metode 

ceramah. 

 

 

 

 

6. Peran Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Siswa  kurang aktif pada proses pembelajaran kimia. Sehingga proses   pembelajaran 

berpusat pada guru.  

7. Penilaian pada Pembelajaran Kimia 

Guru memberikan penilaian dari setiap aspek sesuai dengan  kurikulum  2013 yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian kognitif berdasarkan pengetahuan  siswa 

pada  materi. Penilaian afektif  berdasarkan sikap siswa dan penilaian psikomotorik 

berdasarkan keterampilan siswa  dalam  menjawab  pertanyaan  yang diberikan.  

8. Media yang Digunakan pada Pembelajaran Kimia 

Media yang digunakan  guru saat  mengajar dikelas yaitu buku, LKS , dan papan 

tulis.  

LAMPIRAN A-1  
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HASIL WAWANCARA SISWA  

Kelas X MIA Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Hari/Tanggal   :  Selasa/ 08 Mei 2018 

Peneliti            :  (WAS) 

Narasumber     :  Siswa Kelas X MIA Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak  

Narasumber     :  Siswa A dan B berkemampuan tinggi 

     Siswa C dan D berkemampuan sedang 

           Siswa E dan F berkemampuan rendah 

No Pertanyaan 

 

Jawaban 

 

1. Kurikulum apakah yang 

diterapkan di sekolah ? 

A :  Kurikulum yang diterapkan di    

       sekolah Kurikulum 2013 bu. 

B :  Kurikulum 2013 bu. 

C :  K-13 bu 

D :  Kurikulum 2013 bu. 

E :  Kurikulum 2013 

F :  K-13 bu 

2. Metode apakah yang digunakan 

guru saat proses pembelajaran ? 

A :  Metode ceramah. 

B :  Ceramah bu. 

C :  Setiap pelajaran kimia, bapak jelaskan 

saja bu. 

D :  Metode ceramah yang digunakan bapak 

bu. 

E :   Ceramah bu. 

F :   Kurang tau bu, metode apa. Yang pasti 

setiap bapak mengajar pasti jelaskan saja 

bu.  

3. Apakah guru menggunakan 

media pembelajaran saat proses 

belajar mengajar ? 

A :  Bapak hanya menggunakan buku bu. 

B :  Bapak tidak pernah menggunakan media 

bu. Bapak hanya menulis di papan tulis.  

C :  Tidak pernah bu. Bapak hanya 

menjelaskan di papan tulis dan kami 

hanya baca buku LKS. 

D :  Tidak pernah bu. Bapak hanya 

menjelaskan dan kami baca buku LKS 

bu. 

LAMPIRAN A-2  
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E :  Tidak pernah bapak menggunakan media 

bu. 

F :  Tidak pernah bu. 

4. Apakah yang anda rasakan  dan 

anda lakukan saat guru hanya 

memberikan metode ceramah 

saat mengajar? 

A :  Bosan bu, cepat ngantuk. 

B :  Saya pura-pura dengarkan bapak jelasin 

bu, tapi padahal kurang ngerti bu. Hehe.  

C :  Cepat ngantuk bu kalau bapak hanya 

ceramah. Dan kalau ngantuk saya hanya 

temenung bu. 

D :  Bosan bu, kalau saya bosan saya main 

sama teman. 

E :   Cepat ngantuk bu, kalau udah ngantuk 

saya tidur bu.  

F :   Kalau bapak jelasin, saya banyak ngobrol 

sama teman bu, soalnya bosan.  

5. Apa pendapat anda tentang 

mata pelajaran kimia? 

A :  Pelajaran kimia abstrak bu, perlu 

pemahaman yang tinggi  

B :  Sulit bu.  Kadang ngerti kadang engga bu. 

C :  Susah bu. Apalagi biasanya apa yang 

dijelaskan bapak tidak keluar di ulangan 

bu.  

D :  Susah bu. 

E :   Susah bu, engga ngerti pelajaran kimia 

bu.  

F :   Sangat sulit bu. Pusing pelajaran kimia 

6. Menurut anda materi kimia apa 

yang sangat sulit untuk 

dipelajari? 

A :  Materi kimia yang sulit itu ikatan kimia 

bu. 

B :  Ikatan kimia bu.  

C :  Materi yang sulit struktur atom dan tabel 

periodik unsur bu. Apalagi menentukan 

urutan 1S
2
,2S

2
, 2P

6
 bu . 

D :  Materi yang sangat sulit itu yang tabel 

periodik unsur bu.  

E :  Materi yang sulit yang 1S
2
, 2S

2
 bu.  

F :  Materi kimia yang sulit yaitu konfigurasi 

elektron bu. Saya sering bingung mengisi 

elektron maksimal pada sub kulit bu.  

7.  Bagaimana hasil ulangan anda 

pada materi tabel periodik 

unsur? 

A :  Saya sih tidak sombong ya bu, 

Alhamdulillah dapat tinggi bu 90. 

B :  Hasilnya memuaskan bu, saya dapat 90 

bu. 

C :  Lumayan bu, saya dapat 70. 

D :  Saya dapat rendah bu 70 

E :  Saya dapat 40 bu. 

F :   30 bu 

 

8. Dalam materi materi tabel 

periodik unsur terdapat 

beberapa sub materi. Menurut 

anda, sub materi apa yang sulit 

A :  Saya sulit dalam membuat konfigurasi 

elektron bu. 

B :  Struktur atom yang menentukan proton, 

elektron dan neutron bu. 
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untuk dipahami?  C :  Golongan dan Periode bu  

D :  Konfigurasi elektron bu 

E :   Konfigurasi elektron dan  penentuan 

golongan, periode bu. 

F :   Semuanya sulit bu. 

9. Bagaimana pendapat anda, jika 

dalam proses pembelajaran 

diberikan media pembelajaran 

atau permainan ?  

A :  Saya suka permainan bu, jadi belajarnya 

lebih seru deh.  

B :  Saya suka sekali bu, bila perlu semua 

guru belajarnya sambil bermain bu. 

C :  Saya sangat suka belajar sambil main bu, 

biar belajarnya enjoy dan mudah masuk.  

D :  Saya pasti tambah semangat belajarnya 

bu kalau ada media permainan dan lebih 

mudah dimengerti. 

E :   Saya sangat suka bu, karena saya suka 

bermain. Setiap hari main bu, jadi kalau 

bisa belajarnya sambil bermain biar 

masauk kedalam otak bu.  

F :   Sangat suka bu, pasti saya semangat 

kalau belajarnya ada media bu.  

10. Menurut anda media 

pembelajaran  permaianan 

tradisional atau modern yang 

lebih anda sukai ? 

A :  Saya lebih suka permainan tradisonal bu.  

B :  Saya lebih suka permainan tradisional bu, 

biar melestarikan. 

C :  Saya suka permainan tradisional bu, 

soalnya sekarang permainan tradisional 

udah punah bu. 

D :  Saya suka permainan tradisional bu. 

E :  Saya suka permainan tradisional bu.  

F :  Walaupun saya kids zaman now bu, tapi 

saya lebih memilih permaianan 

tradisional bu. 

11. Apakah alasan anda menyukai 

media pembelajaran  permainan 

tradisional atau modern ? 

A :  Biar untuk mengembangkan budaya 

daerah bu.  

B :  Biar tidak punah bu, soalnya sekarang 

permainan tradisional jarang dimainkan. 

C :  Biar mengenalkan anak zaman sekarang, 

kalau permainan tradisional lebih seru 

dibandikan permainan modern bu.  

D :  Permainan tradisional lebih seru dan lebih 

asik dimainkan sama teman-teman bu.   

E :  Permainan tradisional lebih seru dan lebih 

asik dimainkan sama teman-teman bu.  

F :  Biar tidak punah permainan tradisional 

bu.  
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Mata Pelajaran         :  Kimia 

Materi :  Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur 

Kelas                        :  X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

KKM                        :  75 

  No 

Kelas X  

 MIA  IIS 1  IIS 2 

Nama 

Siswa 

 

Nilai 

 

 
Nama 

Siswa 

Nilai 

 
 

Nilai 

Siswa 

Nilai 

 

1. AIOF 40  ANP 30  ARN 40 

2. ARP 40  AI 60  AWP 50 

3. AP 30  AH 50  AG 80 

4. AFF 30  AS 80  AR 50 

5. EN 40  AA 70  AI 80 

6. IR 50  BJ 40  GG 70 

7. JM 60  CR 60  H 50 

8. J 50  DYP 70  IH 80 

9. K 30  DA 30  IA 70 

10. MI 30  DR 80  IM 40 

11. M 80  FM 50  IHH 40 

12. MFN 80  FSR 40  IRS 80 

13. MADP 50  HPDP 80  M 30 

14. MH 90  IH 60  MAM 70 

15. MPF 50  LM 80  N 80 

16. MR 30  L 80  PBL 60 

17. NFAH 50  MTH 70  PIS 70 

18. NU 30  MFFI 40  PK 80 

19. N 80  MFH 60  RAW 80 

20. PSA 70  MSM 80  R 80 

21. PA 80  MZYA 30  RDM 30 

22. RMA 80  MA 80  RS 40 

23. R 80  NM 80  RA 80 

24. SA 80  NP 90  RW 40 

25. SH 90  NV 80  S 60 

26. SU 60  N 80  SO 70 

27. TAM 60  PRSA 70  SY 70 

28. VA 50  RS 30  SA 60 

29. WL 70  SN 50  SK 80 

30. ZMP 80  VR 60  TK 80 

31.    WA 80  TP 80 

32.    WI 70  UH 70 

33.    YS 50  VR 80 

LAMPIRAN A-3  
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KOMPETENSI ISI, KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR  

DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah        :   Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Kelas/Semester      :   X/1 

Sub Materi              :   Konfigurasi Elektron dan Hubungan 

Konfigurasi Elektron denganTabel Periodik 

 

 

 

Kompetensi Isi 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator  Tujuan 

KI 3   : 
 
Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan 
rasa ingintahunya 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. 
 
 

3.4 

Menganalisis  

hubungan 

konfigurasi 

elektron dan 

diagram orbital 

untuk  

menentukan letak 

unsur dalam tabel 

periodik dan  

sifat-sifat 

periodik unsur. 

 

 

3.4.1  

Menentukan 

konfigurasi 

elektron 

berdasarkan 

prinsip aufbau 

 

 

 

 

 

3.4.2 

Menentukan  

letak unsur 

dalam tabel 

periodik 

 

 

 

1. Siswa dapat     

menentukan konfigurasi  

elektron berdasarkan 

prinsip aufbau dengan 

benar 
 

 

 

 

2. Siswa dapat 

menentukan  letak unsur 

dalam tabel periodik 

dengan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-1  
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

 

Nama Sekolah              :  Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 
 

Kelas/Semester             :  X/1 
 

Sub Materi                    : Konfigurasi Elektron dan Hubungan 

Konfigurasi Elektron denganTabel Periodik 
 

Jumlah/Bentuk Soal    : 2/Esay 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Aspek 

Nomor Soal 

Pretest Postest 

 

 

 

3.4 Menganalisis hubungan 

konfigurasi elektron 

dan diagram orbital 

untuk  menentukan 

letak unsur dalam tabel 

periodik dan  sifat-sifat 

periodik unsur. 

1. Menentukan konfigurasi 

elektron  berdasarkan 

prinsip aufbau 
 

C3 

 
 

 

 

 

 

1 

 

1 

2. Menentukan  letak unsur 

dalam tabel periodik 
 

C3 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-2  
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SOAL PRETEST 

 

Nama Sekolah           :  MAN 3 Pontianak 
 

Mata Pelajaran         :  Kimia 
 

Kelas/Semester         :  X/1 
 

Sub Materi                :  Konfigurasi Elektron dan Hubungan           

Konfigurasi Elektron denganTabel  Periodik 
 

Alokasi Waktu          :  1 x 10 menit  

 

Nama/No. Absen         :  

Kelas                           :  

Petunjuk Pengisian : 
a.   Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia  

b.   Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 

c.   Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  

d.   Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 

e.   Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 

 

 

1. Tentukan konfigurasi elektron pada unsur di bawah ini : 

a. 9F 

b. 21Sc 

2. Tentukan letak unsur 16X dan unsur 26Y pada tabel periodik ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-3  

Jawaban 

 



71 
 

 
 

 

 

SOAL POSTTEST 

 

Nama Sekolah           :  MAN 3 Pontianak 
 

Mata Pelajaran         :  Kimia 
 

Kelas/Semester         :  X/1 
 

Sub Materi                :  Konfigurasi Elektron dan Hubungan           

Konfigurasi Elektron denganTabel  Periodik 
 

Alokasi Waktu          :  1 x 10 menit  

 

Nama/No. Absen         :  

Kelas                           :  

Petunjuk Pengisian : 
a.   Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia  

b.   Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 

c.   Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  

d.   Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 

e.   Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 

 

 

1. Tentukan konfigurasi elektron pada unsur di bawah ini : 

a. 20Ca 

b. 25Mn 

2. Tentukan letak unsur 18X dan unsur 23Y pada tabel periodik ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-4  

Jawaban 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL 

 

PRETEST 

Nomor 
Soal 

Kunci Jawaban Nilai 

1.  

 

 

a. 9F = 1s
2
 2s

2
 2p

5
  

b. 21Sc = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

1
 

5 
5 

2.  16X = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

4
  

Golongan : VI A 

Periode     : 3 
 

26Y = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

6 

Golongan : VIII B 

Periode     : 4 

 

5 
5 
5 
 

5 
5 
5 

Jumlah 40 
 

POSTTEST 

Nomor 
Soal 

Kunci Jawaban Nilai 

1.  

 

 

 

a. 20Ca = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 

b. 25Mn = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 

3d
5
 

5 

5 

2.  18X = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 

Golongan : VIII A 

Periode     : 3 
 

23Y = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

3 

Golongan : V B 

Periode     : 4 

 

5 

5 
5 
 

5 
5 
5 

Jumlah 40 
 

LAMPIRAN B-5  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

 

Satuan Pendidikan      : SMA/MA 

Nama Sekolah           : Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Mata Pelajara              : Kimia 

Kelas/Semester           : X/1 

Materi Pokok              : Struktur Atom dan Tabel Periodik Unsur  

Waktu                         : 2 x 40 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI   1        : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI   2   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli  (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI   3     : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Indikator 

 3.4  Menganalisis hubungan konfigurasi 

elektron dan diagram orbital untuk  

menentukan letak unsur dalam tabel 

periodik dan  sifat-sifat periodik 

unsur. 

3.4.1 Menentukan konfigurasi elektron 

berdasarkan prinsip aufbau 

 

3.4.2 Menentukan  letak unsur dalam tabel 

periodik 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat  menentukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip aufbau     

    dengan benar.  

2. Siswa dapat menentukan  letak unsur dalam tabel periodik dengan benar. 

LAMPIRAN B-6  
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D.     Materi Pembelajaran 

a. Konfigurasi Elektron 

Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu 

atom. Konfigurasi elektron adalah khas untuk suatu atom. Meskipun demikian, terdapat 

satu aturan yang bersifat umum dalam memperkirakan  penataan elektron dalam suatu 

atom.  

1. Prinsip Membangun (Aufbau) 

Konfigurasi elektron dalam aturan aufbau berarti membangun. Menurut prinsip 

aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila 

mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron akan berada pada 

orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Jadi, elektron mempunyai 

kecendrungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Urutan 

tingkatan energi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah sebagai berikut 

(Sudarmo, 2013) : 

1s>2s>2p>3s>3p>4s>3d>4p>5s>4d>5p>6s>4f>5d>6p>7s>5f>6d>7p  

2. Prinsip Larangan Pauli 

Wolfgang Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang 

boleh mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Dua elektron tersebut 

berpasangan dan dinyatakan dengan diagram orbital yaitu             .                

      Dengan kata lain, jumlah maksimum elektron yang dapat menghuni sub kulit s, p, d, f, 

dst, berturut-turut adalah 2, 6, 10, 14,…, dan seterusnya. 

   3.   Kaidah Hund  

Untuk menyatakan distribusi elektron-elektron pada orbita-orbital orbital dalam 

suatu subkulit. Elektron-elektron dalam orbitai-orbital suatu subkullt cenderung untuk 

tidak berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit itu 

sudah tidak ada lagi orbital kosong.  

4.   Penyimpangan Konfigurasi Elektron 

Penyimpangan pada orbital subkulit d dikarenakan orbital yang setengah penuh 

(d
5
) atau penuh (d

10
) bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang hampir 

setengah penuh (d4) atau hampir penuh (d
8
 atau d

9
). Pada orbital f juga mengalami 

penyimpangan. Penyimpangan dalam pengisian elektron dalam orbital ini disebabkan 

oleh tingkat energi orbital saling berdekatan hampir sama. Penyimpangan ini berupa 

berpindahnya satu atau dua elektron dari orbital f ke orbital d.  
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5.    Konfigurasi Ion  

Elektron dapat terlepas dari suatu atom netral karena adanya pengaruh energi dari 

luar, sehingga atom tersebut akan berubah menjadi ion. Elektron yang terlepas 

umumnya merupakan elektron yang terikat paling lemah atau terdapat pada sub kulit 

yang terluar.  

b. Hubungan konfigurasi Elektron dan Sistem Periodik 

Keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem 

periodik. Unsur golongan IA mempunyai elektron valensi ns
1
 sedangkan unsur-unsur 

golongan IIA mempunyai elektron valensi ns
2
 dimana n adalah nomor periode dalam 

sistem periodik tempat unsur tersebut berada. Oleh karena itu, unsur-unsur yang 

terdapat pada golongan IA dan IIA disebut unsur-unsur blok s. Golongan IIIA-VIIIA 

disebut unsur-unsur blok p. Demikin juga konfigurasi elektron dari unsur-unsur transisi 

yang terdapat diantara golongan IIA dan IIA, yaitu dari golongan IIIB sampai dengan 

IIB. Oleh karena itu unsur-unsur golongan tersebut disebut unsur-unsur blok d, pada 

deret Lantanida dan Aktinida mempunyai elektron valensi pada subkulit f sehingga 

unsur-unsur tersebut disebut unsur blok f (Sudarmo, 2013).  

E.  METODE PEMBELAJARAN 

       Pendekatan pembelajaran : Scientific Learning (K13) 

Model pembelajaran         : Kooperatif  

       Metode pembelajaran       : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan.  

 

     F. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

a. Media : 

1. Alat tulis menulis (spidol, whiteboard, buku tulis, pulpen). 

2. Media permainan tradisional congklak  

b.    Sumber Belajar              : 

         Sudarmo. (2013). Kimia Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta : Penerbit Erlangga. 

Sunarya,N. 2010. Kimia Dasar 1. Bandung : CV. Yrama Widya 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Fase Kooperatif Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam 

2. Guru memperhatikan kesiapan siswa 

dalam menerima pelajaran 

3. Guru mengabsensi kehadiran siswa 

dengan menanyakan siapa yang tidak 

hadir 

4. Guru memberikan pretest kepada 

siswa sebelum pembelajaran  

5. Guru menyampaikan apersesi materi 

dan menyampaikan  tujuan 

pembelajaran. 

6. Guru memotivasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase-1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

 

5  menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

3  menit 

 

Inti 7. Guru meminta siswa untuk 

mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru dengan baik. 

8. Guru menjelaskan sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik menggunakan media 

permainan tradisional congklak 

 

9. Siswa mendengarkan penjelasan dan 

melihat cara menggunakan media 

permainan tradisional congklak 

10. Setelah guru menjelaskan, guru 

menanyakan “apakah ada yang ingin 

ditanyakan ?”  

11. Salah satu siswa menanyakan                    

“bagaimana contoh menentukan 

konfigurasi elektron?” 

12. Guru menjawab pertanyaan siswa. 

13. Guru membagi siswa menjadi 7 

kelompok yang terdiri dari 2 orang 

siswa untuk melakukan permainan 

tradisional congklak  

14. Siswa duduk bersama anggota 

kelompoknya. 

15. Guru membagikan media tradisional 

congklak, kartu soal, aturan cara main 

media tradisional congklak dan lembar 

 

 

 

Fase-2 

Menyajikan 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase-3 

Mengorganisasi 

siswa dalam 

kelompok belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Fase Kooperatif Waktu 

kertas skor. 

16. Guru meminta siswa memainkan 

media dengan cara berdiskusi bersama 

anggota kelompoknya berdasarkan 

aturan main dan kartu soal yang 

diambil pada masing-masing 

kelompok. 

17. Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang banyak 

mendapatkan poin. 

 

Fase-4 

Membimbing 

kelompok 

berdiskusi 

(Mengamati) 

 

Fase-5 

Memberikan 

penghargaan  

 

 

 

24 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

Penutup 18. Guru dan siswa menyimpulkan 

pembelajaran hari ini. 

19. Guru meminta siswa kembali duduk 

ke kursinya masing-masing 

20. Guru memberikan evaluasi 

pembelajaran dengan soal posttest dan 

meminta siswa untuk 

mengerjakannya. 

21. Guru memberikan informasi rencana 

kegiatan pembelajaran yang akan 

datang. 

22. Mengakhiri kegiatan belajar dengan 

salam penutup. 

 

 

 

 

Fase-6 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

3 menit 

 

H. PENILAIAN  

 

Ranah Teknik Bentuk Instrumen 

Kognitif Test tertulis 
Soal pretest dan posttest 
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Penilaian Kognitif 

SOAL PRETEST 

 

Nama Sekolah           :  MAN 3 Pontianak 
 

Mata Pelajaran         :  Kimia 
 

Kelas/Semester         :  X/1 
 

Sub Materi                :  Konfigurasi Elektron dan Hubungan  

Konfigurasi Elektron denganTabel  Periodik 

 

Alokasi Waktu          :  1 x 10 menit  

 

Nama/No. Absen         :  

Kelas                           :  

Petunjuk Pengisian : 
a.   Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia  

b.   Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 

c.   Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  

d.   Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 

e.   Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 

 

 

1. Tentukan konfigurasi elektron pada unsur di bawah ini : 

a.  9F 

b. 21Sc 

 

2. Tentukan letak unsur 16X dan unsur 26Y pada tabel periodik ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban 
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SOAL POSTTEST 

Nama Sekolah           :  MAN 3 Pontianak 
 

Mata Pelajaran         :  Kimia 
 

Kelas/Semester         :  X/1 
 

Sub Materi                :  Konfigurasi Elektron dan Hubungan           

Konfigurasi Elektron denganTabel  Periodik 

 

Alokasi Waktu          :  1 x 10 menit  

 

Nama/No. Absen         :  

Kelas                           :  

Petunjuk Pengisian : 
a.   Tulislah identitas anda dalam kolom yang tersedia  

b.   Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab 

c.   Jawablah terlebih dahulu soal yang dianggap paling mudah  

d.   Jawaban boleh diacak dan diberi nomor yang jelas 

e.   Kerjakanlah soal dengan percaya diri, tanpa berkerjasama dengan temannya 

 

 

1. Tentukan konfigurasi elektron pada unsur di bawah ini : 

a. 20Ca 

b.25Mn 

2. Tentukan letak unsur 18X dan unsur 23Y pada tabel periodik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL 

PRETEST 

Nomor Soal Kunci Jawaban Nilai 

 

1.  

 

a. 9F = 1s
2
 2s

2
 2p

5
  

b. 21Sc = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

1
 

5 

5 

2.  16X = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

4
  

Golongan : VI A 

Periode     : 3 
 

26Y = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

6 

Golongan : VIII B 

Periode     : 4 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

Jumlah 40 

 

POSTTEST 

Nomor Soal Kunci Jawaban Nilai 

1.  

 

a. 20Ca = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 

b.  25Mn = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
3d

5
 

5 

5 

2.  18X = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 

Golongan : VIII A 

Periode     : 3 
 

23Y = 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

3 

Golongan : V B 

Periode     : 4 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

Jumlah 40 
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KISI-KISI LEMBAR VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SUB MATERI KONFIGURASI ELEKTRON DAN HUBUNGAN 

KONFIGURASI ELEKTRON DENGAN TABEL PERIODIK 

 

 

No Indikator Penilaian No. Pernyataan 

1. Kelengkapan identitas 1 

2. Kesesuain RPP dengan silabus  2 

3. Kesesuaian materi  3 

4. Bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD) 4 

5. Kesesuaian sumber pembelajara 5 

6. Kesesuaian media pembelajaran 6 

7. Kesesuaian alokasi waktu 7 

8. Kesesuaian soal pretest dengan materi dan tujuan 

pembelajaran 

8 

9. Jawaban soal pretest benar 9 

10. Kesesuaian soal posttest dengan materi dan tujuan 

pembelajaran 

10 

11. Jawaban soal posttest benar 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B-7 
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LEMBAR VALIDASI  RPP SUB MATERI KONFIGURASI ELEKTRON DAN 

HUBUNGAN KONFIGURASI ELEKTRON DENGAN TABEL PERIODIK 

 

Mata Pelajaran : Kimia 

Peneliti  : Witdya Ayu Setianingsih  

Petunjuk  

1. Isilah nama dengan singkatan setiap nama awal dan kelas pada tempat yang 

disediakan. 

2. Berilah tanda cek list (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif jawaban 

sesuai dengan kesadaran Anda !  

Keterangan Skala :  

1 :  Jika pernyataan pada soal  TIDAK RELEVAN dengan  deskripsi 

2 :  Jika pernyataan pada soal KURANG RELEVAN dengan deskripsi 

3 :  Jika pernyataan pada soal CUKUP RELEVAN dengan deskripsi 

4 :  Jika pernyataan pada soal RELEVAN dengan deskripsi 

3. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang 

disediakan. 

4. Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih 

No Deskripsi 
Pilihan 

Kritik/saran 
1 2 3 4 

1. Identitas yang dibuat sudah lengkap      

2. Kesesuaian KI, KD, Indikator dan tujuan pembelajaran 

dengan RPP sudah sesuai dengan silabus 

     

3. KD, Indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

materi konfigurasi electron 

     

4. Bahasa yang digunakan sudah sesuai ejaan yang 

disempurnakan (EYD) 

     

5. Sumber belajar sesuai dengan materi pelajaran dan 

tujuan pembelajaran. 

     

6. Media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa      

7. Alokasi waktu sudah sesuai dalam proses pembelajaran      

8. Soal pretest sesuai dengan materi  pelajaran dan tujuan 

pembelajaran 

     

9. Jawaban soal pretest sudah benar      

10. Soal posttest sesuai dengan materi  pelajaran dan tujuan 

pembelajaran 

     

11. Jawaban soal pretest sudah benar      

 Pendapat / Komentar : 

.............................................................................................................................  

.............................................................................................................................  

 

 

 

Pontianak,                         2018 

 Validator 

 

 

…………………………………

… 

..................................................... 

LAMPIRAN B-8 
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MATERI TERHADAP MEDIA 

PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK 

 

Judul penelitian : Pengembangan Media Permainan Tradisional  

Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel  

Periodik Unsur Di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak 

Sasaran Program : Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Mata Pelajaran/ Materi : Kimia / Struktur Atom Dan Tabel  Periodik Unsur   

Peneliti : Witdya Ayu Setianingsih 

Ahli Materi :  

 

Petunjuk  

1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku 

ahli materi terhadap kelayakan produk media permainan tradisional congklak 

untuk siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. 

2.  Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu sebagai 

ahli materi akan sangat membantu dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas 

media. 

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat 

pada setiap pernyataan lembar validasi ini dengan memberikan tanda cek (√) 

pada kolom yang telah disediakan.  

1 :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual   

   TIDAK RELEVAN dengan  deskripsi 

2 :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

   KURANG RELEVAN dengan deskripsi 

3 :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

   CUKUP RELEVAN dengan deskripsi 

4 :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

   RELEVAN dengan deskripsi 

4.  Komentar Bapak/Ibu dimohon untuk ditulis pada kolom yang telah disediakan. 

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

 

LAMPIRAN B-9 
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A. Penilaian untuk Ahli Materi 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Aspek Pembelajaran 1 2 3 4 

1 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

dengan tujuan pembelajaran 

    

2 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

    

3 Media soal yang dikembangkan interaktif     

4 Materi soal yang disampaikan mudah dipahami     

5 Petunjuk belajar mudah dipahami     

6 Penyajian soal yang disampaikan sistematis     

7 Soal yang dituliskan di kartu soal bisa 

dimengerti 

    

8 Soal yang diberikan sesuai dengan materi atau 

konsep sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

    

9 Kunci jawaban pada soal sudah benar atau tepat      

Aspek Komunikasi Visual 

10 Penggunaan bahasa kartu soal yang digunakan 

komunikatif (bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

    

11 Media yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa  

    

B. Kebenaran Materi 

Petunjuk :  

1.  Apabila terdapat kesalahan pada materi, mohon untuk dituliskan kesalahan atau 

kekurangan pada kolom (a) 

 2. Mohon berikan saran perbaikan pada kolom (b)  

No Jenis kesalahan (a) Jenis kesalahan (b) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Pontianak, ................... 2018   

Ahli Materi  

   

 .............................................  
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LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MEDIA TERHADAP MEDIA 

PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK 

 

Judul penelitian : Pengembangan Media Permainan Tradisional  

Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel  

Periodik Unsur Di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak 

Sasaran Program : Siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Mata Pelajaran/ Materi : Kimia / Struktur Atom Dan Tabel  Periodik Unsur 

Peneliti : Witdya Ayu Setianingsih 

Ahli Media :  

 

Petunjuk  

1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku 

ahli materi terhadap kelayakan produk media permainan tradisional congklak 

untuk siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. 

2.  Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu sebagai 

ahli media akan sangat membantu dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas 

media. 

 3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat 

pada setiap pernyataan lembar validasi ini dengan memberikan tanda cek (√) 

pada kolom yang telah disediakan.  

1. :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual   

         TIDAK RELEVAN dengan  deskripsi 

2. :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

         KURANG RELEVAN dengan deskripsi 

3. :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

         CUKUP RELEVAN dengan deskripsi 

4. :  Jika pernyataan pada Aspek Pembelajaran/Aspek Komunikasi Visual  

         RELEVAN dengan deskripsi 

4.  Komentar Bapak/Ibu dimohon untuk ditulis pada kolom yang telah disediakan. 

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

 

 

LAMPIRAN B-10 
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A. Penilaian untuk Ahli Media 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Aspek Pembelajaran 1 2 3 4 

1. 
Media yang dikembangkan mudah untuk  

digunakan 

    

2. 
Media yang dikembangkan sudah tepat dengan 

materi 

    

3. 
Media yang dikembangkan memiliki kualitas 

bahan yang baik 

    

4. 
Media yang dikembangkan sudah memiliki 

ukuran yang ideal 

    

                           Aspek Komunikasi Visual 

5. Media yang dikembangkan komunikatif     

6. Media yang dikembangkan kreatif dan  inovatif     

7. 
Media yang dikembangkan sudah memiliki tata 

letak yang tepat  

    

8. 
Komposisi warna media permainan congklak 

menarik 

    

9. 
Media permainan congklak memiliki desain 

yang bagus 

    

B. Kebenaran Media 

Petunjuk :  

1.  Apabila terdapat kesalahan pada media, mohon untuk dituliskan kesalahan atau 

kekurangan pada kolom (a) 

 2. Mohon berikan saran perbaikan pada kolom (b)  

No Jenis kesalahan (a) Jenis kesalahan (b) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, ..................... 2018   

Ahli Media  

   

 .............................................  
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LEMBAR PENILAIAN UJI COBA LAPANGAN AWAL SISWA 

 

Judul penelitian : Pengembangan Media Permainan Tradisional  

Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel  

Periodik Unsur Di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak 

Sasaran Program : Siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Mata Pelajaran/ Materi : Kimia / Struktur Atom Dan Tabel  Periodik Unsur 

Peneliti : Witdya Ayu Setianingsih 

 

Lembar angket ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian siswa terhadap 

kelayakan media permainan tradisional congklak pada materi struktur atom dan 

tabel periodik unsur yang dikembangkan . 

Petunjuk  

1. Isilah nama dan kelas pada tempat yang disediakan. 

2. Berilah tanda cek list (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif 

jawaban sesuai dengan kesadaran Anda !  

3. Keterangan Skala :  

Sangat Setuju (SS)   = 4  

Pilihan Setuju (S)     = 3 

Pilihan Tidak Setuju (TS)  = 2 

Pilihan Sangat Tidak Setuju(STS) = 1. 

4. Semua pernyataan harap diisi dan tidak ada jawaban yang dikosongkan  

5. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam mata pelajaran Kimia 

dan dijaga kerahasiaannya 

6. Komentar atau saran dimohon untuk diisi di kolom yang sudah disediakan 

atas kesediaan Saudara untuk mengisi lembar evaluasi ini saya ucapkan 

terimakasih.  

 

 

Identitas Responden  

Nama  : ......................................  

Kelas  : ………………............... 

 

LAMPIRAN B-11 
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A. Penilaian untuk Siswa 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Aspek Pembelajaran SS S TS STS 

1 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

    

2 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan konteks sub materi konfigurasi 

elektron dan hubungan konfigurasi elektron 

dengan tabel periodik 

    

3 Media kartu soal yang dikembangkan 

interaktif 

    

4 Materi dan soal yang disampaikan mudah 

dipahami 

    

5 Penyajian soal yang disampaikan sistematis     

6 Soal yang diberikan sesuai dengan konteks 

sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik. 

    

Aspek Rekayasa Media 

7 Media yang dikembangkan mudah untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

    

8 Media yang dikembangkan mudah dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

    

Aspek Komunikasi Visual 

9 Bahasa yang digunakan kartu soal 

komunikatif (Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

    

10 Media yang dikembangakan kreatif dan 

Inovatif 

    

11 Media yang dikembangkan sudah memiliki 

tata letak yang tepat 

    

12 Komposisi warna media permainan 

congklak menarik 

    

13 Komposisi warna kartu soal  menarik     

14 Media permainan congklak memiliki desain 

yang bagus 

    

15 Media kartu soal memiliki desain yang 

bagus 

    

 

Pendapat / Komentar : 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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LEMBAR PENILAIAN UJI COBA LAPANGAN UTAMA SISWA 

 

Judul penelitian : Pengembangan Media Permainan Tradisional  

Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel  

Periodik Unsur Di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak 

Sasaran Program : Siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak 

Mata Pelajaran/ Materi : Kimia / Struktur Atom Dan Tabel  Periodik Unsur 

Peneliti : Witdya Ayu Setianingsih 

 

Lembar angket ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian siswa terhadap 

kelayakan media permainan tradisional congklak pada materi struktur atom dan 

tabel periodik unsur yang dikembangkan. 

Petunjuk  

1. Isilah nama dan kelas pada tempat yang disediakan. 

2. Berilah tanda cek list (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif 

jawaban sesuai dengan kesadaran Anda !  

3. Keterangan Skala :  

Sangat Setuju (SS)   = 4 

Pilihan Setuju (S)     = 3 

Pilihan Tidak Setuju (TS)  = 2 

Pilihan Sangat Tidak Setuju(STS) = 1 

4. Semua pernyataan harap diisi dan tidak ada jawaban yang dikosongkan  

5. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam mata pelajaran Kimia 

dan dijaga kerahasiaannya 

6. Komentar atau saran dimohon untuk diisi di kolom yang sudah disediakan 

atas kesediaan Saudara untuk mengisi lembar evaluasi ini saya ucapkan 

terimakasih.  

 

Identitas Responden  

Nama  : ......................................  

Kelas  : ………………............... 

 

 

LAMPIRAN B-12 
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A. Penilaian untuk Siswa 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Aspek Pembelajaran SS S TS STS 

1 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

    

2 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan konteks sub materi konfigurasi 

elektron dan hubungan konfigurasi elektron 

dengan tabel periodik 

    

3 Media kartu soal yang dikembangkan 

interaktif 

    

4 Materi dan soal yang disampaikan mudah 

dipahami 

    

5 Penyajian soal yang disampaikan sistematis     

6 Soal yang diberikan sesuai dengan konteks 

sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik. 

    

Aspek Rekayasa Media 

7 Media yang dikembangkan mudah untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

    

8 Media yang dikembangkan mudah dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

    

Aspek Komunikasi Visual 

9 Bahasa yang digunakan kartu soal 

komunikatif (Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

    

10 Media yang dikembangakan kreatif dan 

Inovatif 

    

11 Media yang dikembangkan sudah memiliki 

tata letak yang tepat 

    

12 Komposisi warna media permainan 

congklak menarik 

    

13 Komposisi warna kartu soal  menarik     

14 Media permainan congklak memiliki desain 

yang bagus 

    

15 Media kartu soal memiliki desain yang 

bagus 

    

 

Pendapat / Komentar : 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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LEMBAR PENILAIAN RESPON GURU TERHADAP MEDIA 

 

Judul penelitian : Pengembangan Media Permainan Tradisional  

Congklak Pada Materi Struktur Atom Dan Tabel  

Periodik Unsur Di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Pontianak 

Sasaran Program : Guru Kimia kelas X 

Mata Pelajaran/ Materi : Kimia / Struktur Atom Dan Tabel  Periodik Unsur 

Peneliti : Witdya Ayu Setianingsih 

 

Lembar angket ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian guru terhadap 

kelayakan media permainan tradisional congklak pada materi struktur atom dan 

tabel periodik unsur yang dikembangkan. 

Petunjuk  

1) Isilah nama dan kelas pada tempat yang disediakan. 

2) Berilah tanda cek list (√) untuk setiap pernyataan pada kolom alternatif 

jawaban sesuai dengan kesadaran Anda !  

3) Keterangan Skala :  

Sangat Setuju (SS)   = 4 

Pilihan Setuju (S)     = 3 

Pilihan Tidak Setuju (TS)  = 2 

Pilihan Sangat Tidak Setuju(STS) = 1 

4) Semua pernyataan harap diisi dan tidak ada jawaban yang dikosongkan  

5) Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai dalam mata pelajaran Kimia 

dan dijaga kerahasiaannya 

6) Komentar atau saran dimohon untuk diisi di kolom yang sudah disediakan 

atas kesediaan Saudara untuk mengisi lembar evaluasi ini saya ucapkan 

terimakasih.  

 

Identitas Responden  

Nama                                               : ......................................  

Guru Pengampu Mata Pelajaran : ………………............... 

LAMPIRAN B-13 
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A. Penilaian untuk Guru 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Aspek Pembelajaran SS S TS STS 

1 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

    

2 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai 

dengan konteks sub materi konfigurasi elektron 

dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

    

3 Media kartu soal yang dikembangkan interaktif     

4 Materi dan soal yang disampaikan mudah 

dipahami 

    

5 Penyajian soal yang disampaikan sistematis     

6 Soal yang diberikan sesuai dengan konteks sub 

materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik. 

    

Aspek Rekayasa Media 

7 Media yang dikembangkan mudah untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

    

8 Media yang dikembangkan mudah dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

    

Aspek Komunikasi Visual 

9 Bahasa yang digunakan kartu soal komunikatif 

(Bahasa baik, benar dan mudah dipahami) 

    

10 Media yang dikembangakan kreatif dan Inovatif     

11 Media yang dikembangkan sudah memiliki tata 

letak yang tepat 

    

12 Komposisi warna media permainan congklak 

menarik 

    

13 Komposisi warna kartu soal  menarik     

14 Media permainan congklak memiliki desain 

yang bagus 

    

15 Media kartu soal memiliki desain yang bagus     

 

Pendapat / Komentar : 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................   

                                                                                            Pontianak, …….….….…2018 

    Responden 

 

…………………………… 
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LEMBAR VALIDASI SOAL PRETEST 

 

Mata Pelajaran/Materi   : Kimia/ Struktur Atom Dan Tabel Periodik Unsur 

Peneliti                         : Witdya Ayu Setianingsih 

 

Petunjuk Pengisian 
1.   Berilah tanda check (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1. : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa TIDAK RELEVAN  

  dengan  deskripsi 

2. : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa KURANG RELEVAN  

  dengan deskripsi 

3. : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa CUKUP RELEVAN  

  dengan deskripsi 

4. : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa RELEVAN dengan  

  deskripsi 

   2.  Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, terhadap soal pretest pada sub materi konfigurasi 

elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik, mohon 

menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

No  Aspe yang 

   Dinilai 
Kriteria Skor Penilaian 

 

 

 

1. 

 

 

 

Aspek 

Materi 

Aspek yang diamati 1 2 3 4 

1. Soal sesuai dengan indicator     

2. Isi materi sesuai dengan   referensi  pembelajaran   

     kimia. 

    

3. Pertanyaan dan jawaban  sesuai lingkup materi.     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas     

 

2. 

 

Aspek 

Bahasa 

1. Butir soal sudah   menggunakan perintah. 

 

    

 2.  Butiran soal  menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

    

3. Butir soal menggunakan bahasa yang sederhana.     

4. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 

    penafsiran ganda. 

    

Saran untuk perbaikan Soal Pretest : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                             Pontianak, …….….….…2018 

       Validator 

          ……………………………….

LAMPIRAN B-14 
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LEMBAR VALIDASI SOAL POSTTEST 

 

Mata Pelajaran/Materi   : Kimia/ Struktur Atom Dan Tabel Periodik Unsur 

Peneliti                         : Witdya Ayu Setianingsih 

 

Petunjuk Pengisian 
1.   Berilah tanda check (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1 : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa TIDAK RELEVAN     

  dengan  deskripsi 

2 : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa KURANG RELEVAN  

  dengan deskripsi 

3 : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa CUKUP RELEVAN  

  dengan deskripsi  

4 : Jika pernyataan pada Aspek Materi/Aspek Bahasa RELEVAN dengan  

  deskripsi 

   2.  Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, terhadap soal posttest pada sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron dengan tabel periodik, 

mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

3. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penilaian ini, saya ucapkan 

terimakasih. 

No  Aspe yang 

   Dinilai 
Kriteria Skor Penilaian 

 

 

 

1. 

 

 

 

Aspek 

Materi 

Aspek yang diamati 1 2 3 4 

1. Soal sesuai dengan indicator     

2. Isi materi sesuai dengan   referensi  pembelajaran   

     kimia. 

    

3. Pertanyaan dan jawaban  sesuai lingkup materi.     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas     

 

2. 

 

Aspek 

Bahasa 

1. Butir soal sudah   menggunakan perintah  

 

    

 2.  Butiran soal  menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

    

3. Butir soal menggunakan bahasa yang sederhana.     

4. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 

    penafsiran ganda. 

    

Saran untuk perbaikan Soal Posttest: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Pontianak, …….….….…2018 

       Validator 

       ………………………………

LAMPIRAN B-15 
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LEMBAR KERTAS SKOR 

Nama Kelompok A : Nama Kelompok B : 

1. 1. 

2. 2. 

 

KERTAS SKOR 

MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK 

Permainan 

Ke- 

Poin 

 

Kelompok … Kelompok … 

Soal 1 Soal 2 Bonus Soal 1 Soal 2 Bonus 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Jumlah Poin 
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DESAIN MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK  

DAN KARTU SOAL 

 

a. Perancangan Desain 

Kompetensi Inti : 

KI   1   : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI  2  : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

 (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI  3  : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

Kompetensi Dasar : 

3.4 Menganalisis  hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk   

      menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan  sifat-sifat periodik unsur. 

Indikator 

3.4.1 Menentukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip aufbau. 

3.4.2 Menentukan  letak unsur dalam tabel periodik. 

Tujuan Pembelajaran 

1.   Siswa dapat  menentukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip aufbau 

dengan benar. 

2.   Siswa dapat menentukan  letak unsur dalam tabel periodik dengan benar. 

 

Desain  
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Desain media permainan tradisional congklak pada materi struktur atom dan tabel 

periodik unsur dan kartu soal. Papan congklak terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 

40 cm, lebar 30 cm, masing – masing lubang sedalam 2 cm berdiameter sekitar 3,5 cm 

dan memiliki warna yang menarik. Batu congklak terbuat dari kancing baju berwarna 

warni berfungsi sebagai elektron, sedangkan kartu soal terbuat dari kertas buffalo 

dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 7 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Bagian Luar                           Bagian Dalam 

 

Desain Kartu Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desain Media Permainan Tradisional Congklak  
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b. Penyusunan Aturan Main, Soal dan Kunci Jawaban 

Aturan Main 

Adapun aturan main media permainan congklak yaitu : 

1. Permainan ini terdiri atas dua kelompok yang saling berlawanan, dengan setiap 

kelompok beranggotakan dua orang pemain.  

2. Setiap kelompok diberikan waktu dua menit untuk menarik soal, menulis 

konfigurasi elektron, memainkan media permainan congklak dan menjawab soal.  

3. Memainkan media permainan congklak dilakukan dengan cara memasukkan 

kancing baju sebagai elektron ke dalam papan congklak berdasarkan tingkat 

energi sub kulit sesuai dengan nomer atom yang telah ditetapkan di kartu soal.   

4. Masing-masing kelompok diberikan kartu soal, yang terdiri dari dua soal yang 

dimainkan secara bersamaan (kompetisi) dan hanya mendapatkan tujuh kali 

kesempatan dalam bermain. 

5. Soal pertama dimainkan oleh pemain pertama, mulai dari menulis konfigurasi 

elektron dan memainkan media permainan congklak sesuai dengan kartu soal 

yang diambil oleh pemain kedua. 

6. Soal kedua dimainkan oleh pemain kedua, mulai dari mengambil kartu soal, dan 

menjawab soal setelah pemain pertama memainkan media. Kedua pemain 

bermain secara bergantian. 

7. Kelompok yang menjawab kartu soal dengan benar akan mendapatkan 10 poin, 

dimana masing-masing nomer soal bernilai 5 poin.  

8. Kelompok yang menjawab kartu soal dengan cepat dan benar akan mendapatkan 

bonus 3 poin.    

9. Jika kelompok tidak dapat menjawab kartu soal dengan benar atau melebihi dari 

waktu dua menit maka tidak akan mendapatkan  poin.    

10. Jika poin yang didapatkan kedua kelompok sama (seri), maka kedua kelompok 

memainkan media permainan congklak kembali hingga salah satu kelompok 

mendapatkan poin tertinggi.  

11. Poin yang didapatkan oleh masing-masing kelompok akan ditulis pada  lembar 

kertas skor dan point akan dijumlahkan.  

12. Pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan poin terbanyak. 
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Pembuatan Soal Dan Kunci Jawaban 

Soal Kelompok A Dan Kelompok B 

1.  Tentukan konfigurasi elektron di bawah ini dan mainkan pada papan congklak ! 

2.  Tentukan dan sebutkan letak unsur di bawah ini ! 

Nomor 

Soal 
Unsur yang ditanya Kunci Jawaban 

Soal 1 11Na 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

1
  

2. Golongan : 1 A 

      Periode : 3 

Soal 2 18Ar 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
  

2. Golongan : VIII A 

      Periode : 3 

Soal 3 26Fe 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

6
 

2. Golongan : VIII B 

      Periode : 4 

Soal 4 30Zn 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
  

2. Golongan : II B 

      Periode : 4 

Soal 5 9F 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

5
  

2. Golongan : VII A 

      Periode : 2 

Soal 6 15P 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

3
  

2. Golongan : V A 

      Periode : 3 

Soal 7 36Kr 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
 4p

6
  

2. Golongan : VIII A 

      Periode : 4 

Soal 8 16S 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

4
  

2. Golongan : VI A 

      Periode : 3 

Soal 9 24Cr 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
 3d

5
  

2. Golongan : VI B 

      Periode : 4 

Soal 10 20Ca 
1. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
  

2. Golongan : II A 

      Periode : 4 

Soal 11 33As 

1. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
 4p

3
  

2. Golongan : V A 

      Periode : 4 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI 

MATERI TERHADAP MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL 

CONGKLAK  

Validator  I   : Tuti Kurniati, S.Pd, M.Si 

Validator  II : Yossi Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

No 

Indikator Skor Penilaian 

 V 1 V 2 
Tabulasi 

Silang 

                    Aspek Pembelajaran 

1 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

dengan tujuan pembelajaran 
4 4 D 

2 Materi soal yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

3 4 D 

3 Media soal yang dikembangkan interaktif 3 4 D 

4 Materi soal yang disampaikan mudah dipahami 3 4 D 

5 Petunjuk belajar mudah dipahami 3 3 D 

6 Penyajian soal yang disampaikan sistematis 3 3 D 

7 Soal yang dituliskan di kartu soal bisa 

dimengerti 
4 4 D 

8 Soal yang diberikan sesuai dengan materi atau 

konsep sub materi konfigurasi elektron dan 

hubungan konfigurasi elektron dengan tabel 

periodik 

3 4 D 

9 Kunci jawaban pada soal sudah benar atau tepat  4 4 D 

Aspek Komunikasi Visual 

10 Penggunaan bahasa kartu soal yang digunakan 

komunikatif (bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

3 4 D 

11 Media yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa  4 4 D 

 

Perhitungan :   Validitas =  

Validitas =  = 1,00 (Kriteria tinggi) 

LAMPIRAN C-1 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

TERHADAP MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL CONGKLAK 

 

Validator  1   : Hamdil Mukhlisin, M.Pd 

Validator  2  : Sui Kiun, S.Hut, MM 

No 
Indikator 

Skor Penilaian 

V 1 V 2 
Tabulasi 

Silang 

                    Aspek Pembelajaran 

1. 
Media yang dikembangkan mudah untuk  

digunakan 
4 4 D 

2. 
Media yang dikembangkan sudah tepat dengan 

materi 
4 4 D 

3. 
Media yang dikembangkan memiliki kualitas 

bahan yang baik 
4 4 D 

4. 
Media yang dikembangkan sudah memiliki 

ukuran yang ideal 
3 4 D 

                             Aspek Komunikasi Visual 

5. Media yang dikembangkan komunikatif 3 4 D 

6. Media yang dikembangkan kreatif dan  inovatif 4 4 D 

7. 
Media yang dikembangkan sudah memiliki tata 

letak yang tepat  
3 4 D 

8. 
Komposisi warna media permainan congklak 

menarik 
3 3 D 

9. 
Media permainan congklak memiliki desain 

yang bagus 
4 3 D 

 

Perhitungan :   Validitas =  

Validitas =  = 1,00 (Kriteria tinggi) 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI SOAL 

PRETEST TERHADAP MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL 

CONGKLAK 

 

      Validator  I   : Tuti Kurniati, S.Pd, M.Si 

Validator  II : Yossi Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

No Aspek yang 

 Dinilai 
Kriteria Skor Penilaian 

   
V1 V2 

Tabulasi 
Silang 

 
 
 

1. 

 
 
 

Aspek 

Materi 

Aspek yang diamati 

1. Soal sesuai dengan indicator 3 3 D 

2. Isi materi sesuai dengan    
    referensi 

pembelajaran kimia. 

3 3 D 

3. Pertanyaan dan jawaban     
    sesuai lingkup materi 

materi. 

3 3 D 

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas 4 4 D 
 

2. 

 

Aspek 

Bahasa 

1. Butir soal sudah   
    menggunakan perintah 

sesuai jawaban soal. 

4 4 D 

 2.  Butiran soal        menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 

3 3 D 

3. Butir soal menggunakan bahasa yang 
     sederhana. 

3 3 D 

4. Butir soal jelas dan tidak menimbulkan 
    penafsiran ganda. 

3 4 D 

 

 

Perhitungan :   Validitas =  

Validitas =  = 1,00 (Kriteria tinggi) 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI SOAL 

POSTTEST TERHADAP MEDIA PERMAINAN TRADISIONAL 

CONGKLAK 

 

      Validator  I   : Tuti Kurniati, S.Pd, M.Si 

Validator  II : Yossi Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

 

No Aspek yang 

 Dinilai 
Kriteria Skor Penilaian 

   
V1 V2 

Tabulasi 
Silang 

 
 
 

1. 

 
 
 

Aspek 

Materi 

Aspek yang diamati 

1. Soal sesuai dengan indikator 3 3 D 

2. Isi materi sesuai dengan    
    referensi 

pembelajaran kimia. 

3 3 D 

3. Pertanyaan dan jawaban     
    sesuai lingkup materi 

materi. 

3 4 D 

4. Isi materi sesuai dengan jenjang 
kelas 

3 4 D 

 

2. 

 

Aspek 

Bahasa 

1. Butir soal sudah   
    menggunakan perintah 

sesuai jawaban soal. 

4 4 D 

 2.  Butiran soal        
menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik dan 
benar. 

4 3 D 

3. Butir soal menggunakan bahasa yang 
     sederhana. 

4 3 D 

4. Butir soal jelas dan tidak 
menimbulkan 
    penafsiran ganda. 

3 4 D 

 

 

 

Perhitungan :   Validitas =  

Validitas =  = 1,00 (Kriteria tinggi) 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

      Validator  I   : Tuti Kurniati, S.Pd, M.Si 

Validator  II  : Yossi Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

 

No Deskripsi 

Pilihan 

V1 V2 
Tabulasi 

Silang 

1. Identitas yang dibuat sudah lengkap 4 4 D 

2. Kesesuaian KI, KD, Indikator dan tujuan 

pembelajaran dengan RPP sudah sesuai 

dengan silabus 

3 4 D 

3. KD, Indikator dan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan materi konfigurasi electron 

3 4 D 

4. Bahasa yang digunakan sudah sesuai 

ejaan yang disempurnakan (EYD) 

4 3 D 

5. Sumber belajar sesuai dengan materi 

pelajaran dan tujuan pembelajaran. 

3 3 D 

6. Media pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 

3 4 D 

7. Alokasi waktu sudah sesuai dalam proses 
pembelajaran 

3 4 D 

8. Soal pretest sesuai dengan materi  

pelajaran dan tujuan pembelajaran 

3 4 D 

9. Jawaban soal pretest sudah benar 3 4 D 

10. Soal posttest sesuai dengan materi  

pelajaran dan tujuan pembelajaran 

3 4 D 

11. Jawaban soal pretest sudah benar 3 4 D 

 

 

Perhitungan :   Validitas =  

Validitas =  = 1,00 (Kriteria tinggi) 

 

 

 

LAMPIRAN C-5 

105 



96 
 

 

 

 

REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN LEMBAR HASIL ANGKET 

RESPON PADA UJI COBA LAPANGAN AWAL  

 

No Indikator 

Skor Penilaian  

SS S TS STS 
Skor 

Total 

Presentase 

                               Aspek Pembelajaran  

1 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

7 1   31 98,87% 

2 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik 

7 1   31 98,87% 

3 Media kartu soal yang dikembangkan interaktif 5 3   29 90,62% 

4 Materi dan soal yang disampaikan mudah dipahami 8    32 100% 

5 Penyajian soal yang disampaikan sistematis 7 1   31 98,87% 

6 Soal yang diberikan sesuai dengan konteks sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan konfigurasi elektron 

dengan tabel periodik. 

6 2   30 93,75% 

                               Aspek Rekayasa Media  

7 Media yang dikembangkan mudah untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran 

7 1   31 98,87% 

8 Media yang dikembangkan mudah dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

7 1   31 98,87% 

                               Aspek Komunikasi Visual  

9 Bahasa yang digunakan kartu soal komunikatif (Bahasa 

baik, benar dan mudah dipahami) 

7 1   31 98,87% 

10 Media yang dikembangakan kreatif dan Inovatif 7 1   31 98,87% 

11 Media yang dikembangkan sudah memiliki tata letak 

yang tepat 

6 2   30 93,75% 

12 Komposisi warna media permainan congklak menarik 6 2   30 93,75% 

13 Komposisi warna kartu soal  menarik 6 2   30 93,75% 

14 Media permainan congklak memiliki desain yang 

bagus 

4 4   28 87,5% 

15 Media kartu soal memiliki desain yang bagus 6 2   30 93,75% 

Jumlah 456 1438,96% 

Rata-Rata  95,93% 

Perhitungan : 

 Skor kriteria = skor tertinggi x jumlah aspek x jumlah responden   

      = 4 x 15 x 8  

      = 480 

                               

         

             95 % 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN LEMBAR HASIL ANGKET 

RESPON PADA UJI COBA LAPANGAN UTAMA  

 

No Indikator 

Skor Penilaian  

SS S TS STS 
Skor 

Total 

Presentase 

                               Aspek Pembelajaran  

1 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

26 5   119 95,96% 

2 Materi kartu soal yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi konfigurasi elektron dan hubungan 

konfigurasi elektron dengan tabel periodik 

24 7   117 94,35% 

3 Media kartu soal yang dikembangkan interaktif 15 15 1  107 86,29% 

4 Materi dan soal yang disampaikan mudah dipahami 22 9   115 92,74% 

5 Penyajian soal yang disampaikan sistematis 17 14   110 88,70% 

6 Soal yang diberikan sesuai dengan konteks sub materi 

konfigurasi elektron dan hubungan ko nfigurasi elektron 

dengan tabel periodik. 

19 12   112 90,32% 

                               Aspek Rekayasa Media  

7 Media yang dikembangkan mudah untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran 

21 10   114 91,93% 

8 Media yang dikembangkan mudah dapat menumbuhkan 

motivasi belajar 

25 6   118 95,16% 

                               Aspek Komunikasi Visual  

9 Bahasa yang digunakan kartu soal komunikatif (Bahasa 

baik, benar dan mudah dipahami) 

19 12   112 90,32% 

10 Media yang dikembangakan kreatif dan Inovatif 26 5   119 95,96% 

11 Media yang dikembangkan sudah memiliki tata letak 

yang tepat 

16 15   109 87,90% 

12 Komposisi warna media permainan congklak menarik 10 21   103 83,06% 

13 Komposisi warna kartu soal  menarik 20 11   113 91,12% 

14 Media permainan congklak memiliki desain yang bagus 23 8   116 93,54% 

15 Media kartu soal memiliki desain yang bagus 23 8   116 93,54% 

Jumlah 1.649 1370,89% 

Rata-Rata  91,39% 

 

Perhitungan :  

 Skor kriteria = skor tertinggi x jumlah aspek x jumlah responden   

      = 4 x 15 x 31 

      = 1.860 

                               

         

        91,39 % 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL PRETEST  

DAN POSTTEST PADA UJI COBA LAPANGAN AWAL 

 

 

 

Keterangan : 

T : Tuntas 

TT : Tidak Tuntas 

           <g> =  

           <g> =  =  = 0.81 

 

                       

 

 

 

 

 

     

No Kelas X IIS 1 

Nilai dan Kategori 

Nama Siswa 

  

PRETEST 

  

POSTTEST 

1 ANP 12,5 TT 87,5 T 

2 BJ 12,5 TT 100 T 

3 DA 0 TT 100 T 

4 FM 12,5 TT 87,5 T 

5 MFFI 25 TT 50 TT 

6 MFH 0 TT 50 TT 

7 RS 50 TT 100 T 

8 YS 12,5 TT 100 T 

 

Jumlah 
125 675 

 

Rata-Rata 
15,62 84,37 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL PRETEST  

DAN POSTTEST PADA UJI COBA LAPANGAN UTAMA  

 

 

No 

Kelas X MIA 

Nilai dan Kategori 

Nama 

Siswa 

 

PRETEST 

 
POSTTEST 

1 AIOF 12,5 TT 100 T 

2 ARP 0 TT 75 T 

3 AP 25 TT 75 T 

4 AFF 37,5 TT 100 T 

5 EN 25 TT 75 T 

6 IR 25 TT 75 T 

7 JM 37,5 TT 75 T 

8 J 0 TT 25 TT 

9 K 50 T 87,5 T 

10 MI 0 TT 75 T 

11 M 50 TT 75 T 

12 MFN 62,5  TT 100 T 

13 MADP 25 TT 87,5 T 

14 MH 87,5 T 100 T 

15 MPF 50 TT 100 T 

16 MR 0 TT 37,5 TT 

17 NFAH 25 TT 50 TT 

18 NU 0 TT 50 TT 

19 N 25 TT 87,5 T 

20 PSA 25 TT 87,5 T 

21 PA 62,5 TT 100 T 

22 RMA 25 TT 87,5 T 

23 R 50 TT 87,5 T 

24 SA 12,5 TT 87,5 T 

25 SH 75 TT 100 T 

26 SU 50 TT 100 T 

27 TAM 25 TT 100 T 
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28 VA 25 TT 75 T 

29 WL 12,5 TT 87,5 T 

30 ZMP 37,5 TT 75 T 

Jumlah 937,5 2437,5 

Rata-rata 31,25 81,25 

 

 

Keterangan : 

T : Tuntas 

TT : Tidak Tuntas 

           <g> =  

           <g> =  =  = 0.72 
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HASIL WANCARASISWA TANGGAPAN SISWA  

TERHADAP SOAL POSTTEST 

 

 

Hari/Tanggal : Senin, 06 Agustus 2018 

Pertanyaan : Kenapa menjawab soal no-2 kurang tepat? Dan apa kesulitannya? 

Kode Siswa Hasil Wawancara 

J Kesulitan pada soal no-2 dikarenakan selain menentukan 

konfigurasi elektron, juga diminta untuk menentukan golongan 

dan periode bu. 

NF Kesulitannya karena waktu yang diberikan untuk mengerjakan 

soal kurang lama bu, sehingga tidak sempat mengisi golongan 

dan periode. 

MR Waktu posttest kurang panjang, jadi tidak sempat mengisi soal 

yang ke-2 bu 
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SURAT PERNYATAAN VALIDATOR 

AHLI MATERI  
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SURAT PERNYATAAN VALIDATOR 

AHLI MEDIA 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT PENELITIAN 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN AWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E-1 

        L.E 1.1               L.E 1.2 

     Mengerjakan soal pretest           Menjelaskan sedikit materi 

 
 

 L.E 1.3                   L.E 1.4 

Membagikan media permainan congklak          Menjelaskan penggunaan media  

 

                                     L.E. 1.5 

     Menjelaskan aturan main           
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               L.E. 1.6  
 Siswa bermain dan berkompetisi dalam penggunaan  

                                     media permainan tradisional congklak 
 

              L.E. 1.7                L.E.1.8 

           Mengerjakan soal posttest             Mengisi angket respon 
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KEGIATAN UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E-2 

                L.E.2.1        L.E.2.2 

            Mengerjakan soal pretest              Menjelaskan sedikit materi 

 

 

        L.E.2.3             L.E.2.4 

Membagikan media permainan congklak          Menjelaskan penggunaan media  

 

                L.E.2.5          L.E.2.6 

      Menjelaskan penggunaan media                              Menjelaskan aturan main 
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              L.E.2.7 

Siswa bermain dan berkompetisi dalam penggunaan  

                                     media permainan tradisional congklak 
 

                  L.E.2.8           L.E.2.9 

  Mengerjakan soal posttest                    Mengisi angket respon 
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