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MOTTO 

 

 

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan 

menemukan caranya. Namun jika tak serius, kau hanya 

akan menemukan alasan” 

 

“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih 

besar dari ketakutanmu akan kegagalan” 
 
Surat Asy Syarh Ayat 5-6, 

 

 (6( إِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا )5َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا )فَإِنَّ 
 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan." 
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ABSTRAK 

 

SURYA WAHYUDI. 141620228. Pengembangan Alat Praktikum Kepolaran di 

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Dibimbing oleh RAUDHATUL FADHILAH, 

S.Pd, M.Si dan DEDEH KURNIASIH, S.Pd, M.Si.  

 

Metode praktikum yang diterapkan di sekolah belum mampu membuat siswa 

memahami sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar. Salah satu faktor  

keberhasilan metode praktikum adalah pengunaan alat praktikum yang tepat. Oleh 

karena itu, diperlukan pengembangan alat praktikum untuk mempermudah siswa 

memahami konsep senyawa kovalen polar dan nonpolar. Penelitian ini bertujuan 

menghasilkan alat praktikum kepolaran pada sub materi senyawa kovalen polar dan 

nonpolar yang valid, praktis, dan efektif. Kevalidan diukur dari penilaian validator 

pada aspek materi dan media mengunakan lembar validasi. Kepraktisan diukur 

mengunakan angket respon guru dan siswa. Keefektifan diukur dari hasil Pretest 

dan Postest siswa. Jenis penelitian ini adalah pengembangan Research and 

Development (R&D) model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation). Hasil analisis menunjukkan bahwa alat 

praktikum kepolaran yang dikembangkan dari aspek materi dan media dinyatakan 

sangat valid dengan nilai rata-rata kevalidan masing-masing sebesar 0,83 dan 0,89. 

Hasil uji kepraktisan diperoleh kriteria sangat praktis dengan nilai kepraktisan 

sebesar 96,64%. Aspek keefektifan dengan mengunakan nilai N-Gain pada uji coba 

lapangan diperoleh hasil nilai N-Gain sebesar 0,72 dengan kriteria sangat tinggi. 

Dengan demikian, alat praktikum kepolaran yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar. 

 

Keywords: Alat Praktikum, Metode Praktikum, Senyawa Kovalen Polar dan 

Nonpolar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang kurang diminati dan dianggap cukup sulit bagi 

kebanyakan siswa SMA (Subagia, 2014). Materi pelajaran kimia terdiri atas 

materi yang dapat disajikan secara konkrit dan abstrak. Senyawa polar dan 

nonpolar merupakan salah satu sub materi dari materi ikatan kimia yang 

merupakan materi pelajaran yang bersifat abstrak dan sangat teoritis, sehingga 

lebih sulit untuk dipahami, karena hampir sebagian besar dipelajari dengan cara 

menghapal, dengan kemampuan retensi informasi sangat kecil (Nurbaity, 2012). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 64,9% siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Purwosari mengalami kesulitan dalam memahami sub 

materi senyawa polar dan nonpolar (Hermanto, 2012).  

Kesulitan mempelajari sub materi senyawa polar dan nonpolar juga dialami 

oleh siswa SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Hasil wawancara pada tanggal 

21 April 2018 kepada 6 siswa kelas X MIA SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

menunjukkan bahwa siswa kesulitan mempelajari sub materi senyawa polar dan 

nonpolar, khususnya memahami konsep dan membedakan senyawa polar dan 

nonpolar pada sebuah larutan (Lampiran A-1). Hasil wawancara kepada guru 

kimia kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pontianak juga menunjukkan bahwa 

siswa kurang memahami konsep senyawa polar dan nonpolar dan sering salah 

dalam hal membedakan senyawa polar dan nonpolar (Lampiran A-2). 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah, dkk (2014) menyatakan bahwa 

kegiatan praktikum dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu 

siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Dengan adanya kegiatan praktikum, 

siswa dapat lebih mudah memahami konsep materi yang dijelaskan, karena 

dengan praktikum  siswa dapat membuktikan suatu teori dan memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa, sehingga menciptakan suatu pembelajaran 

yang bermakna (Zahro, 2016). 

1 
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Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa  

mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori dengan 

mengunakan fasilitas laboratorium (Wulandari, 2014). Namun tidak semua 

sekolah memiliki fasilitas alat laboratorium yang memadai. Hasil wawancara 

pada tanggal 4 April 2018 dengan guru mata pelajaran kimia kelas X MIA SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak diperoleh informasi bahwa pada proses 

pembelajaran guru jarang mengunakan metode praktikum karena keterbatasan 

alat yang ada di laboratorium. Guru lebih sering mengunakan metode ceramah 

dengan mengunakan media buku, lembar kerja siswa, dan papan tulis (Lampiran 

A-2). Lebih banyak siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Interaksi 

di dalam kelas kurang menyebabkan siswa pasif di dalam kelas dan cepat bosan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Warih, 2015). 

Hasil wawancara kepada 6 siswa menunjukkan bahwa siswa senang apabila 

melakukan praktikum dalam pembelajaran kimia  (Lampiran A-1). Hasil 

wawancara yang telah dilakukan pada guru kimia kelas X SMA Muhammadiyah 

1 Pontianak, diperoleh informasi pada materi senyawa polar dan nonpolar 

pernah dilakukan praktikum secara sederhana, dengan cara mencampur air dan 

minyak untuk membedakan senyawa polar dan nonpolar (Lampiran A-2). 

Walaupun telah dilaksanakan, praktikum sederhana ini masih memiliki 

kelemahan, karena peralatan yang digunakan mudah pecah. Praktikum ini juga 

hanya dapat melihat satu sifat dari senyawa polar dan nonpolar, yaitu 

kelarutannya dalam air, sedangkan perbedaan kepolaran senyawa berdasarkan 

keelektronegatifan belum dapat diketahui. Padahal kepolaran senyawa sangat 

erat kaitannya dengan keelektronegatifan. Perbedaan keelektronegatifan 

menimbulkan kepolaran senyawa. Pada senyawa polar terdapat momen dipol 

positif dan negatif. Adanya perbedaan keelektronegatifan tersebut menyebabkan 

pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur membentuk 

pengkutuban elektron (Purba, 2006). Hal ini mengakibatkan senyawa polar akan 

tertarik pada suatu benda yang bermuatan elektron/listrik/medan magnet, 

sedangkan pada senyawa nonpolar yang tidak memiliki perbedaan 

keelektronegatifan tidak akan tertakrik pada benda yang bermuatan 
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elektron/listrik/medan magnet. Sehingga hal ini menjadi acuan peneliti untuk 

mengembangkan alat yang dapat membuktikan / membedakan senyawa polar 

dan nonpolar dari sifat senyawa polar dan nonpolar berdasarkan 

keelektronegatifan (Sudarmo, 2013). 

Penelitian pengembangan alat praktikum kepolaran ini sebelumnya telah 

dilakukan oleh Zidny (2017) dengan hasil validasi sebesar 77,50%, dan 

kepraktisan sebesar 86,60%. Namun penelitian ini mempunyai kekurangan yaitu 

dari penilaian aspek kelayakan pada kemudahan penyimpanan alat praktikum ini 

kurang baik karena alat yang dikembangkan memiliki ukuran yang masih terlalu 

besar dengan berat total 0,7 Kg dan tidak didesain bongkar pasang. Oleh karena 

itu pada penelitian ini akan memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Zidny 

(2017). Modifikasi yang dilakukan di antaranya, mengganti corong yang 

awalnya botol plastik dengan pipa bening, menambahkan keran pada ujung 

corong agar aliran larutan bisa diatur kecil atau besarnya sesuai keinginan, dan 

alat yang dikembangkan dikemas dalam satu kotak yang dirancang mudah 

disimpan dan membawanya, selain itu juga alat praktikum ini didesain bongkar 

pasang. Rancangan alat praktikum kepolaran yang dikembangkan ini diharapkan 

dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa juga akan tertarik dalam proses 

pembelajaran dan menunjang proses belajar siswa serta dapat meningkatkan 

pemahaman konsep pada sub materi senyawa polar dan nonpolar. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kevalidan alat praktikum kepolaran pada sub materi senyawa 

polar dan nonpolar pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1  

Pontianak ? 

2. Bagaimana kepraktisan alat praktikum kepolaran pada sub materi 

senyawa polar dan nonpolar pada siswa kelas X SMA Muhamadiyah 1 

Pontianak ? 

3. Bagaimana keefektifan alat praktikum kepolaran pada sub materi 

senyawa polar dan nonpolar pada siswa kelas X SMA Muhamadiyah 1 

Pontianak ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kevalidan pada alat praktikum kepolaran pada sub materi 

senyawa polar dan nonpolar siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

2. Mengetahui kepraktisan alat praktikum kepolaran pada sub materi 

senyawa polar dan nonpolar pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

3. Mengetahui keefektifan alat praktikum kepolaran pada sub materi 

senyawa polar dan nonpolar pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alat praktikum  yang 

dapat membantu siswa dalam memahami konsep pada sub materi senyawa polar 

dan nonpolar dan bisa membuat pembelajaran kimia yang menyenangkan. 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun beberapa istilah 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Pengembangan 

Pengembangan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mengacu pada 

produk yang dihasilkan dalam proyek penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan model pengembangan ADDIE, langkah-langkah prosedur yang 

digunakan dalam penelitian dan pengembangan ADDIE yaitu Analysis 

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

(implementasi), dan Evaluation (evaluasi) (Mulyatiningsih, 2012). Produk yang 

dihasilkan berupa media pembelajaran dalam bentuk alat praktikum kepolaran 

yang layak digunakan berdasarkan aspek kevalidan, dan kepraktisan. 
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a. Aspek Kevalidan 

Alat praktikum kepolaran dikatakan valid jika hasil penilaian berada pada 

kategori minimal valid dengan memperoleh rentang penilaian 0,4-0,8 

(Retnawati, 2016). 

b. Aspek Kepraktisan 

Alat praktikum kepolaran dikatakan praktis jika hasil penilaian berada pada 

kategori praktis atau sangat praktis dengan memperoleh hasil persentase ≥61% 

(Bintiningtiyas, 2016). 

c. Aspek Keefektifan 

Alat praktikum kepolaran dikatakan efektif jika terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa diukur mengunakan hasil pretest dan posstest berada pada kreteria 

minimal sedang dengan memperoleh nilai N-Gen yaitu >0,3 (Bintiningtiyas, 

2016). 

2. Alat praktikum kepolaran 

Alat praktikum adalah alat bantu untuk mendidik atau mengajar agar konsep 

yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa. Alat praktikum yang 

dikembangkan pada penelitian ini adalah alat praktikum kepolaran. Tujuan 

pembuatan alat praktikum kepolaran ini adalah agar siswa dapat menentukan dan 

membedakan sifat polar atau nonpolar dari suatu senyawa. Pembuatan alat 

praktikum kepolaran ini mengunakan bahan kayu, pipa bening dan pipa 

Polyvinyl Chloride (PVC). Adapun sistem penggunaan alat praktikum ini 

dengan memasukkan senyawa polar atau nonpolar mengunakan corong ke  

dalam bagian atas buret dalam keadaan keran tertutup. Kemudian untuk 

pengujian kepolaran, pipa Polyvinyl Chloride (PVC) digosok dengan kain katun 

hingga menghasilkan magnet statis, lalu dibuka kran yang ada di penampung 

sampel. Setelah sampel dialiri, pipa Polyvinyl Chloride (PVC) didekatkan ke 

aliran sampel tersebut. Jika aliran sampel berbelok setelah didekatkan dengan 

pipa Polyvinyl Chloride (PVC), maka sampel tersebut merupakan senyawa 

polar, sebaliknya apabila tidak berbelok maka sampel merupakan senyawa 

nonpolar. 
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4. Materi kepolaran 

Materi kepolaran yang dimaksud dalam penelitian adalah sub materi 

senyawa polar dan nonpolar pada pembelajaran kimia SMA/MA  kelas X 

semester ganjil kurikulum 2013 pada meteri pokok ikatan kimia. Adapun pada 

sub materi ini memiliki indikator pembelajaran yaitu :  

a. Merancang  dan  melakukan percobaan untuk menunjukkan  sifat kepolaran 

senyawa kovalen.  

b. Membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

 

 
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian dan Pengembangan Research And Development (R & D) 

Penelitian dan pengembangan R & D bertujuan untuk menghasilkan produk 

baru melalui proses pengembangan (Sugiyono, 2016). Produk penelitian dan 

pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupda model, media, peralatan 

buku, modul, alat evaluasi, dan perangkat pembelajaran. Model  penelitian dan 

pengembangan yang akan digunakan peneliti adalah model pengembangan 

ADDIE meliputi meliputi Analysis (analisis), Design (desain), Development 

(pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation (evaluasi) 

(Mulyatiningsih, 2012) : 

1. Analysis, pada tahap 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. 

2.  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.  

3. Development, selanjutnya tahap realisasi produk, dalam tahap 

pengembangan ini, kerangka konseptual yang telah dirancang direalisasikan 

menjadi produk yang siap di implementasikan dan membuat instrumen 

untuk mengukur kinerja produk. 

4. Implementation, yaitu produk yang telah dikembangkan 

diimplementasikan pada situasi nyata yaitu di kelas. Selama proses 

implementasi, produk baru yang dikembangkan ini diterapkan pada kondisi 

yang sebenarnya. 

5. Evaluation, evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan 

ini. Tahap ini mengukur kualitas produk dan mengukur ketercapaian tujuan 

pengembangan produk 
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B. Alat Praktikum  

Alat praktik adalah suatu alat atau set alat yang digunakan secara langsung 

untuk membentuk suatu konsep. Alat praktikum merupakan benda yang 

digunakan dalam kegiatan laboratorium yang dapat digunakan berulang-ulang. 

Alat praktikum merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya kegiatan 

pembelajaran praktikum di sekolah (Widhy, 2009). Pembelajaran mengunakan 

alat praktikum juga membuat siswa memperoleh pengalaman langsung, 

sehingga meningkatkan keterampilan mengunakan alat dan bahan, keterampilan 

melakukan pengamatan, keterampilan mengumpulkan data, serta bisa membuat 

kesimpulan dalam suatu percobaan (Baeti, 2014). Hal yang terpenting 

pembelajaran mengunakan alat praktikum pembelajaran berpusat pada siswa 

(student-centered). Aktivitas pembelajaran lebih banyak memberi peluang 

kepada siswa untuk mengaktualisasi kreativitas berpikir siswa dan membangun 

kerjasama, serta memfasilitasi siswa untuk lebih berkonsentrasi pada proses 

pembelajaran (Subamia, 2015) 

C. Ikatan Kovalen Polar dan Nonpolar 

Ikatan kovalen melibatkan pengunaan bersama sepasang elektron valensi. 

Jika atom-atom yang berikatan homointi, misalnya dalam molekul H2, Cl2, O2, 

kedua inti yang menarik pasangan elektron valensi sama besar, sehingga sebaran 

muatan elektron di antara kedua inti atom yang berikatan homogen. Ikatan 

seperti ini disebut ikatan kovalen nonpolar. Jika atom-atom yang berikatan 

heterointi, misalnya dalam molekul HCl, BeO, NO, maka sebaran muatan 

elektron di sekitar dua inti yang berikatan tidak homogen, sebab kemampuan 

menarik pasangan elektron ikatan tidak sama. Ikatan ini disebut ikatan kovalen 

polar. Kepolaran adalah adanya gejala pengkutuban muatan di antara atom-atom 

yang berikatan, atom yang satu lebih bermuatan positif dan atom yang lain lebih 

bermuatan negatif. Kutub positif atau negatif yang terbentuk disebut muatan 

persial dilambangkan dengan δ. Muatan persial positif δ+ (delta plus) dan 

muatan persial negatif δ- (delta minus) (Sunarya, 2010). 
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1. Senyawa Kovalen Polar 

Senyawa kovalen bersifat polar apabila pada ikatan kovalen  pasangan 

elektron yang digunakan bersama mengutub pada salah satu atom elektron atau 

gugus atom. Hal ini terjadi karena perbedaan elektronegativitas (kecenderungan 

suatu atom menarik elektron) yang cukup besar antara atom-atom yang 

berikatan. Proses pembentukan ikatan kovalen polar HCl diperlihatkan pada 

contoh; 

Contoh : Molekul HCl 

                                                                                       2,1      2,9 

 H    +     Cl                2,1   H         Cl        2,9        δ   H     Cl  δ  

                               kovalen polar 

 

Pada contoh, pasangan elektron ikatan lebih dekat ke atom Cl, karena Cl 

mempunyai daya tarik elektron lebih besar dari pada H. Akibatnya, pada HCl 

terjadi polarisasi, dimana atom Cl lebih negatif dari pada atom H. Ikatan ini 

disebut ikatan kovalen polar (Purba, 2006). 

2. Sentawa Kovalen Nonpolar 

Senyawa kovalen dikatakan nonpolar jika senyawa tersebut tidak memiliki 

perbedaan keelektronegatifan. Sebab, kedua atom yang berikatan mempunyai 

kekuatan gaya tarik elektron yang sama. Dengan demikian, pada senyawa yang 

berikatan kovalen tidak terjadi pengutuban muatan. Proses pembentukan ikatan 

kovalen nonpolar H2 diperlihatkan pada contoh: 

Contoh : Molekul H2 

                  2,1     2,1 

H   +   H          2,1    H        H    2,1          δ   H       H   δ  

                                       Kovalen nonpolar 

 

Pada contoh, dalam molekul H2 tersebut, muatan negatif (elektron) tersebar 

secara homogen, sehingga pasangan elektron tidak tertarik ke salah satu atom 

atau dikatakan tidak terjadi pengkutupan elektron. Ikatan seperti ini disebut 

ikatan kovalen nonpolar (Purba, 2006). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Menurut Sugiyono 

(2016) 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. 

Penelitian ini akan mengembangkan produk berupa alat praktikum kepolaran. 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

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

Development (pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation 

(evaluasi) (Mulyatiningsih, 2012). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai objek atau subjek yang berada di suatu wilayah 

dan mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan dengan penelitian 

(Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mempelajari 

kimia kelas X MIA yaitu kelas X MIA 1, X MIA 2 dan   X MIA 3 SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak yang berjumlah 108 siswa. 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2016) adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2016). Pertimbangan pengambilan sampel didasari pada hasil diskusi dengan 

guru kimia kelas X dan rata-rata nilai ulangan harian materi ikatan kimia siswa 

kelas X MIA 1, X MIA 2,    X MIA 3 tahun 2018 (Lampiran A-3). Dari hasil 

pertimbangan tersebut, peneliti menggunakan kelas X MIA 2 yang berjumlah 36 

siswa sebagai sampel dalam penelitian. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi validasi ahli, revisi 

validasi ahli, tahap implementasi serta pengisian angket. Adapun jadwal 

kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Tanggal Tempat Kegiatan 

1 1 – 13 Agustus 

2018 

Pontianak Pengembangan 

produk 

2 14 Agustus - 3 

September 2018 

UMP, Madrasah Aliyah Negeri 

3 Pontianak, SMA Negeri 9 

Pontianak 

Validasi ahli media 

3 16 Agustus – 4 

September 2018 

UMP, SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak, dan SMA 

Adisucipto 1 Kubu Raya 

Validasi ahli materi 

4 14 Agustus – 4 

September 2018 

Pontianak Revisi produk oleh 

validasi ahli 

5 5 September 

2018 

SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

Tahap implementasi 

produk alat 

praktikum kepolaran 

6 5 September 

2018 

SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

Pengisian angket 

respon guru dan 

siswa  

 

D. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini mengunakan 

model pengembangan ADDIE. Model ADDIE dapat digunakan untuk berbagai 

macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Secara umum, prosedur penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 



12 
 
 

 

 
 
 

 

Prosedur penelitian model ADDIE dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

ANALISIS 

 

Analisis Masalah Kajian Literatur 

DESAIN 

 

Proses Pembuatan Produk 

 

Produk Awal 

 

PENGEMBANGAN PRODUK 

 

IMPLEMENTASI 

Respon Siswa dan Guru 

 

Produk Akhir 

Valid 

Pengembangan Desain Produk 

Validasi Ahli 

Tidak 

Revisi I 

Ya 
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1. Tahap Analisis (analysis)  

a. Analisis Masalah 

 Masalah yang ditemukan oleh peneliti di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

diperoleh dari observasi di dalam kelas saat guru melakukan proses 

pembelajaran kimia, serta wawancara kepada siswa kelas X MIA sebanyak 6 

orang dan 1 guru kimia kelas X SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Adapun 

masalah dalam kegiatan pembelajaran yang teridentifikasi di SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak meliputi: 

1) Proses pembelajaran khususnya pada pelajaran kimia penggunaan media 

pembelajaran masih terbatas media yang digunakan papan tulis, buku, dan 

lembar kerja siswa. 

2) Pada saat guru menggunakan metode ceramah siswa merasa mudah bosan, 

dan mengantuk.  

3) Siswa lebih senang pembelajaran dengan metode praktikum. 

4) Praktikum jarang dilakukan karena kendala keterbatasan alat praktikum dan 

bahan yang digunakan.  

b. Kajian Literatur  

 Kajian literatur merupakan salah satu kegiatan penelitian yang mencakup 

menganalisis teori-teori hasil penelitian, mengidentifikasi literatur, menganalisis 

dokumen, serta sumber-sumber yang dapat mendukung pembuatan produk 

sehingga produk yang dihasilkan menjadi ilmiah. Setelah peneliti melakukan 

pencarian informasi dan diperoleh beberapa literatur yang menjadi pedoman 

pengembangan produk alat praktikum kepolaran ini yakni salah satunya jurnal 

penelitian Zidny (2017) dan buku kimia sekolah oleh Purba (2006). Dari literatur 

ini, peneliti melakukan analisis dokumen berupa analisis buku pelajaran Kimia 

SMA/MA Kelas X, hasil pembelajaran, dan juga pencarian informasi lain di 

internet berkaitan dengan pengembangan alat praktikum, sehingga alat 

praktikum yang akan dikembangkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

dalam proses pembelajaran. 
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c. Penentuan Produk yang dikembangkan 

 Dari analisis masalah dan kajian literatur maka produk yang akan 

dikembangkan berupa alat praktikum kepolaran. 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah merencanakan produk. Perencanaan desain produk diawali dengan 

merancang alat dan bahan yang sesuai yang akan digunakan untuk pembuatan 

alat praktikum. Adapun desain alat praktikum ini terdiri dari beberapa bagian 

yaitu 1 alas yang berukuran panjang dan lembar  ± 15 x 10 cm, 2 tiang kayu yang 

berukuran panjang dan lebar ± 27 x 1,5 cm dan 2 buah paku pengait, Pada bagian 

atas terdapat 2 pipa bening yang panjangnya ± 15 cm serta 2 kran sebagai wadah 

sampel senyawa polar dan nonpolar yang akan mengalirkan sampel ke tempat 

penampungan akhir dan pipa Polyvinyl Chloride (PVC) yang panjangnya ± 15 

cm sebagai batang listrik statis yang berfungsi membelokkan aliran sampel yang 

bersifat polar. Adapun gambaran desain secara umum alat praktikum kepolaran 

dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2 Desain Alat Praktikum 
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3. Pengembangan Draf Produk (Development) 

Dalam pengembangan draf produk ini meliputi: 

a. Pembuatan Alat Praktikum Kepolaran 

Pembuatan alat praktikum kepolaran ini dibuat menggunakan bahan kayu, 

pipa bening dan pipa Polyvinyl Chloride (PVC). Alat praktikum kepolaran yang 

dibuat sesuai dengan desain yang telah dirancang. Tahap awal yang dilakukan 

dalam pembuatan alat praktikum yaitu papan kayu dipotong berbentuk persegi 

panjang yang panjang dan lebarnya ± 15x10 cm sebagai alas dan dibuat 2 lubang 

yang berukuran ±1,5 cm untuk dimasukkan tiang kayu penahan. Selanjutnya 

papan kayu dipotong berukuran panjang dan lebar ± 27x1,5 cm membentuk tiang 

kayu penahan kecil sebanyak 2 buah dan di atasnya dilubangi untuk tempat 

masuknya paku pengait.  Kemudian dilanjutkan pembuatan 2 buah penampung 

larutan, penampung larutan ini dibuat mengunakan pipa bening yang dipotong 

dengan panjang ± 17,5 cm, lalu disambungkan dengan kran tembaga. Kemudian 

tahap akhir disiapkan pipa Polyvinyl Chloride (PVC) panjang ± 15 cm, kain 

katun, dan tempat penampung akhir untuk larutan. 

b. Validasi Ahli 

Validasi dilakukan oleh 6 validator. 3 validator ahli materi yakni 2 Guru 

bidang studi kimia SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, 1 Guru bidang studi 

kimia SMA Adisucipto Kubu Raya dan 3 validator ahli media yakni 2 dosen 

Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak dan 1 guru Kimia 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Pontianak. Validasi diperoleh melalui lembar validasi 

untuk media yang dikembangkan. Lembar validasi ini dibuat untuk ahli materi 

dan ahli media. Adapun yang dinilai adalah aspek rekayasa media, aspek 

pembelajaran dan aspek komunikasi visual. Hasil validasi oleh ahli kemudian 

diperbaiki sesuai dengan saran dan masukkan yang diberikan. Setelah media 

yang dikembangkan direvisi sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan 

oleh ahli media dan ahli materi maka akan dilakukan uji coba lapangan. 

c. Revisi 1 (jika diperlukan) 

Komentar dan saran dari hasil uji ahli kemudian akan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam merevisi media pembelajaran yang akan dikembangkan. 
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4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi : 

a. Uji Coba Lapangan 

Pada penelitian ini uji coba lapangan dilakukan pada 36 responden yaitu 36 

siswa kelas X MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan dengan guru kimia kelas X. Sebanyak 36 responden 

diuji cobakan dengan alat praktikum kepolaran, kemudian siswa diberikan 

angket respon siswa terhadap media alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan. 

b. Revisi II ( jika diperlukan) 

Langkah selanjutnya adalah perbaikan dan penyempurnaan terhadap 

produk, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil uji coba lapangan. Saran 

atau masukan dari para ahli digunakan untuk memperbaiki produk yang dibuat. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap evaluasi, peneliti akan mengukur keefektifan alat praktikum 

kepolaran yang dikembangkan. Mengukur kefektifan 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 

Teknik dan alat pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui  teknik 

yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Komunikasi Tidak Langsung 

Teknik komunikasi tidak langsung merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Teknik 

komunikasi tidak langsung digunakan untuk mengetahui kevalidan dan 

kepraktisan alat praktikum kepolaran yang dikembangkan peneliti. Instrumen 

yang digunakan adalah lembar validasi dan angket. 
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b. Teknik Komunikasi Langsung (Wawancara) 

 Menurut Esterberg diterjemahkan dalam Sugiyono (2016) wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Wawancara banyak dilakukan oleh para peneliti, karena dapat 

memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang studi kasus yang sedang 

dilakukan. Secara garis besar ada dua macam wawancara yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, yang digunakan 

adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti tidak mengunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

2. Alat Pengumpuan Data 

a. Lembar Validasi 

Pengumpulan data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan penilaian aspek 

materi dan media serta untuk mengetahui  kevalidan media yang dikembangkan. 

b. Angket Respon Siswa dan Guru 

Pengumpulan data yang berisikan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa dan guru untuk mengetahui 

kepraktisan terhadap media yang dikembangkan. Angket ini digunakan pada 

tahap uji coba lapangan utama pada 36 siswa kelas X MIA 2 dan 1 guru kimia 

kelas X. Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa dan guru setelah 

menggunakan alat praktikum kepolaran dalam pembelajaran. Angket ini diisi 

setelah siswa dan guru mengunakan alat praktikum kepolaran dalam 

pembelajaran. Angket yang digunakan adalah skala Guttman. Skala Guttman 

digunakan bila ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan 

yang ditanyakan (Sugiyono, 2016). Tangapan responden dalam skala Guttman 

dinyatakan dalam bentuk jawaban Ya dan Tidak. 
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c. Pedoman Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini mengunakan wawancara tidak terstruktur. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan 

pada saat wawancara dengan guru kimia kelas X SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak pada tanggal 04 April 2018 dan wawancara dengan siswa kelas X 

berjumlah enam siswa pada tanggal 21 April 2018. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data ditinjau dari aspek kevalidan, dan kepraktisan. Penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui kelayakan dari alat praktikum kepolaran. 

1. Aspek Kevalidan Alat Praktikum Kepolaran 

Kevalidan alat praktikum kepolaran didasarkan pada perolehan data 

validasi. Hasil dari kevalidan alat praktikum kepolaran dihitung berdasarkan 

koefisien validitas Aiken (Retnawati, 2016). 

Tabel 3.2 Koefisien Validitas Aiken 

Penilaian Kriteria 

Kurang Sesuai 1 

Sesuai 2 

Sangat Sesuai 3 

 

Indeks validitas dirumuskan seperti pada Persamaan 3.1. 

 

V= 
∑ 𝑺

𝒏(𝒄−𝟏)
 

 

 Dari Persamaan 3.1, V adalah indeks kesepakatan validator mengenai 

validitas butir; s skor yang ditetapkan setiap validator dikurangi skor terendah 

dalam katagori yang dipakai (s = r-10, dengan r = skor katagori pilihan validator 

dan 10 skor terendah dalam katagori penyekoran); n adalah banyaknya validator; 

dan c adalah banyaknya katagori yang dapat dipiih validator. 

Hasil analisis diperoleh dengan interprestasi ke dalam kriteria kevalidan 

seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.3. 

(Persamaan 3.1) 
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Tabel 3.3. Kriteria Kevalidan 

Penilaian Kriteria 

≤ 0,4 Kurang Valid 

0,4-0,8 Valid 

≥ 0,8 Sangat Valid 

 

Berdasarkan Ratnawati (2016) alat praktikum kepolaran ini dikatakan valid 

apabila mencapai rentang penilaian minimal 0,4-0,8. 

2. Aspek Kepraktisan Alat Praktikum Kepolaran 

Kepraktisan alat praktikum kepolaran diperoleh berdasarkan angket respon 

siswa. Hasil dari kepraktisan dihitung dengan persentase dari hasil angket respon 

yang diperoleh berdasarkan perhitungan skala Guttman pada Tabel 3.4. 

(Bintiningtiyas, 2016). 

Tabel 3.4. Skala Guttman 

Kriteria  Penilaian 

Ya 1 

Tidak 0 

 

Kepraktisan dihitung dengan rumus seperti pada Persamaan 3.2. dan 

diinterprestasikan kriterianya seperti pada Tabel 3.5. 

 

P(%)= 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂
 x 100% 

 

  Skor kriteria = skor tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah responden. 

 

Tabel 3.5.  Kriteria Kepraktisan 

Persentase Kriteria 

21%-40% Kurang Praktis 

41%-60% Cukup Praktis 

61%-80% Praktis 

81%-100% Sangat Praktis 

 

(Persamaan 3.2) 
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Berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Bintiningtiyas (2016), maka alat 

praktikum kepolaran dikatakan praktis apabila persentase mencapai rentang 61-

80% dengan kriteria praktis. 

3. Aspek Keefektifan Alat Praktikum Kepolaran 

Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan dapat dikatakan efektif, jika 

hasil analisis statistik  peningkatan  hasil belajar siswa memberikan perbedaan 

hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum menggunakan alat praktikum 

kepolaran dengan setelah menggunakan alat praktikum kepolaran. Peningkatan 

hasil belajar siswa diukur menggunakan hasil pretest dan posstest kemudian 

dianalisis menggunakan skor N-Gain sebagai berikut (Bintiningtiyas, 2016): 

 

g = 
〈𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

〉

〈𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡〉
        (Persamaan 3.3) 

Keterangan:  

Spretest = skor rata-rata pre test  

Spostest = skor rata-rata pos test  

g = besarnya faktor gain6 

 

 Adapun tabel kriteria dari rumus N-gain dapat dilihat pada Tabel 3.6 (Heke 

dalam Bintiningtiyas, 2016) : 

 

Tabel 3.6 Kriteria dari rumus N-gain 

Skor N-Gain Kriteria Peningkatan 

g > 0,7 

0,7 ≥ g > 0,3 

g ≤ 0,3 

Tinggi  

Sedang  

Rendah  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tahap Pengembangan Alat Praktikum Kepolaran 

Pengembangan alat praktikum kepolaran pada materi ikatan kimia ini 

bertujuan menghasilkan produk berupa alat praktikum yang layak dan dapat 

digunakan pada kegiatan pembelajaran kimia khususnya pada sub materi 

senyawa kovalen polar dan nonpolar di SMA Muhammadiyah 1 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 media alat praktikum 

kepolaran sebagai sumber belajar di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang 

dikembangkan : 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

a. Analisis Masalah 

Analisis masalah merupakan langkah awal untuk mengetahui potensi 

masalah yang ada di sekolah sehingga dapat dicari solusi untuk pemecahan 

masalahnya. Analisis masalah dilakukan dengan cara wawancara kepada guru 

dan siswa serta observasi di dalam kelas saat guru melakukan proses 

pembelajaran kimia. Adapun masalah dalam kegiatan pembelajaran yang 

teridentifikasi di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak kelas X MIA 2 meliputi : 

1) Proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran kimia mengunakan 

media pembelajaran yang masih terbatas, media yang digunakan papan 

tulis, buku, dan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS memuat materi yang dapat 

dilakukan praktikum yaitu materi senyawa kovalen polar dan nonpolar akan 

tetapi LKS yang digunakan tidak dilengkapi dengan alat yang memadai dan 

bahan yang akan digunakan tidak bervariasi. Akibatnya berdampak pada 

rendahnya hasil belajar siswa. 

2) Pada saat guru menggunakan metode pembelajaran, yang biasa dilakukan 

yaitu metode ceramah, siswa merasa bosan dan mengantuk.  
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3) Siswa menyenangi pembelajaran dengan metode praktikum, sementara 

praktikum jarang dilakukan karena terkendala dengan keterbatasan alat 

praktikum dan bahan yang digunakan. 

b. Kajian Literatur 

Alat praktikum adalah alat bantu untuk mendidik atau mengajar agar konsep 

yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa. Penelitian tentang media 

yang digunakan dalam proses pembelajaran sub materi senyawa kovalen polar 

dan nopolar telah banyak dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang 

menggunakan media dalam pembelajaran pada sub materi senyawa kovalen 

polar dan nonpolar yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran : 

1) Penelitian Pertiwi (2016) dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) Beroriantasi Problem Pased Learning pada Materi Senyawa 

Kovalen Polar dan Nonpolar untuk Melatih Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi. Hasil uji kelayakan LKS secara keseluruhan diperoleh rata-rata 

sebesar 84,32% yang termasuk kategori sangat kuat. Analisis kepraktisan 

untuk LKS diperoleh rata-rata 96,67% yang termasuk kategori sangat kuat. 

2) Penelitian Hasanah (2017) menggunakan media animasi dalam 

pembelajaran pada materi ikatan kimia. Pembuatan media menggunakan 

perangkat, berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras 

yang digunakan adalah sebuah laptop, sedangkan perangkat lunak yang 

digunakan adalah Adobe Flash CS 5. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

kevalidan media sebesar 96,4% yang berarti media animasi valid dan layak 

digunakan. Media animasi meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

pada sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar dari 82,8% tidak 

paham menjadi 55,2% paham. 

3) Penelitian Zidny (2017) dengan judul Uji Kelayakan Kit Praktikum 

Kepolaran Senyawa dari Material Sederhana. Hasil dari uji kelayakan kit 

praktikum kepolaran diperoleh rata-rata sebesar 77,50% yang termasuk 

dalam kategori baik. Analisis kepraktisan untuk kit praktikum kepolaran 

diperoleh rata-rata nilai sebesar 86,60% yang termasuk kategori sangat baik. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan 

beberapa media yang telah digunakan pada sub materi senyawa kovalen polar 

dan nonpolar. Media LKS dikembangkan oleh Pertiwi (2016) memiliki 

kelebihan mudah untuk dibuat karena bahannya mudah dicari. Akan tetapi 

memiliki kekurangan karena media tidak bisa menampilkan gambar 3D, video 

dan soal evaluasi sehingga kurang menarik. Kemudian Hasanah (2017) 

mengembangkan media animasi dibuat mengunakan teknologi komputer 

memiliki kelebihan karena telah mengunakan alat yang modern dapat 

menampilkan materi disertai gambar 3D, video, dan evaluasi soal yang dibuat 

untuk pembelajaran. Akan tetapi kekurangan penggunaan media ini hanya dapat 

digunakan apabila sekolah memiliki komputer yang memadai sedangkan pada 

saat ini sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak belum memiliki komputer 

dan tenaga ahli yang memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Dari beberapa media yang digunakan pada materi senyawa kovalen polar 

dan nonpolar masih adanya kekurangan, karena hal tersebut Zidny (2017) 

mengembangkan media kit praktikum kepolaran. Media ini memiliki kelebihan 

yaitu dapat membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar berdasarkan sifat 

keelektronegatifannya dan dari hasil kevalidan media termasuk dalam kategori 

baik, sedangkan hasil kepraktisan untuk media didapat termasuk dalam kategori 

sangat baik. Akan tetapi memiliki kekurangan media kit praktikum kepolaran 

yang dikembangkan memiliki ukuran yang masih terlalu besar dengan berat total 

0,7 Kg sehingga media sulit disimpan karena desain yang dibuat tidak bongkar 

pasang. Hal ini membuat peneliti ingin mengembangkan media untuk digunakan 

pada pembelajaran materi sub senyawa kovalen polar dan nonpolar. Pada 

penelitian ini peneliti mengembangkan alat praktikum kepolaran yang 

dimodifikasi dari kit praktikum kepolaran yang dikembangkan oleh Zidny 

(2018). Modifikasi yang dilakukan di antaranya, mengganti corong yang 

awalnya botol plastik dengan pipa bening, menambahkan keran pada ujung 

corong agar aliran larutan bisa diatur kecil atau besarnya sesuai keinginan, dan 

alat yang dikembangkan dikemas dalam satu kotak yang dirancang mudah 
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disimpan dan membawanya, selain itu juga alat praktikum ini didesain bongkar 

pasang. 

2. Tahap Desain (Design) 

a. Desain Media Pembelajaran 

Pada tahap ini, peneliti mulai mendesain produk yang akan dikembangkan. 

Konsep awal dari pengembangan alat praktikum kepolaran terinspirasi dari kit 

kepolaran yang dikembangkan oleh Zidny (2017). Modifikasi desain yang 

dilakukan di antaranya menganti corong yang awalnya botol plastik dengan pipa 

bening, menambah keran pada ujung corong agar larutan dapat diatur alirannya 

sesuai keinginan. Alat praktikum kepolaran ini didesain agar dapat dibongkar 

pasang serta dikemas dalam satu kotak agar mudah disimpan dan dibawa.  

Adapun desain alat praktikum ini terdiri dari beberapa bagian yaitu 1 alas 

yang berukuran panjang dan lebar ± 15 x 10 cm, 2 tiang kayu yang berukuran 

panjang dan lebar ± 27 x 1,5 cm, pada bagian atas terdapat 2 pipa bening yang 

panjangnya ± 15 cm dan 2 kran sebagai penampung sampel senyawa polar dan 

nonpolar yang akan mengalirkan ke wadah penampungan akhir dan pipa 

Polyvinyl Chloride (PVC) yang panjangnya ± 15 cm yang akan digosokkan 

dengan kain katun dengan panjang ± 15 cm sebagai medan magnet yang 

berfungsi membelokkan aliran sampel yang bersifat polar. Adapun gambaran 

desain kit praktikum kepolaran yang dikembangkan oleh Zidny (2017) dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 dan alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

peneliti dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.1. Kit praktikum kepolaran 

Zidny (2017) 

Gambar 4.2 Alat praktikum kepolaran      

Peneliti 
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b. Penyusunan LKPD Penuntun Praktikum 

Tujuan penyusunan LKPD penuntun praktikum adalah untuk 

mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar 

dan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. LKPD penuntun 

praktikum disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti 

merancang penuntun praktikum yang di dalamnya tersusun atas identitas, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, tujuan, informasi, alat dan bahan 

praktikum, langkah kerja praktikum, hasil pengamatan, dan pertanyaan. Adapun 

gambaran umum penuntun praktikum dapat dilihat pada Lampiran B-10. 

c. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Penyusunan instrumen penelitian bertujuan memudahkan proses 

pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah lembar validasi ahli, angket respon guru dan siswa dan soal pretest dan 

soal postest. Lembar validasi ahli disusun bertujuan untuk mengetahui 

kevalidan, lembar validasi ahli dibagi menjadi dua yaitu lembar validasi ahli 

materi dan lembar validasi ahli media. Lembar validasi ahli materi memiliki 9 

pernyataan dengan 2 aspek penilaian yaitu aspek pembelajaran dan aspek 

komunikasi visual sedangkan lembar validasi media memiliki 10 pernyataan 

dengan 2 aspek penilaian yaitu aspek rekayasa media dan aspek komunikasi 

visual. Lembar validasi ahli yang telah selesai disusun masing-masing akan 

divalidasi oleh 3 validator untuk mengetahui kelayakan atau kevalidan alat 

praktikum kepolaran yang telah dikembangkan. Adapun gambaran umum 

lembar validasi dapat dilihat pada Lampiran B-12 dan B-13.  

Angket respon guru dan siswa bertujuan untuk mengetahui kepraktisan, 

yang terdiri atas 3 indikator yaitu aspek pembelajaran, aspek media dan aspek 

komunikasi visual dengan jumlah 10 pernyataan. Angket respon guru dan siswa  

akan diberikan dan diisi oleh guru dan siswa setelah mengunakan alat praktikum 

kepolaran untuk mengetahui kepraktisan alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan. Angket respon guru dan siswa yang telah dibuat dapat dilihat 

pada Lampiran B-14. Soal pretest dan soal postest dibuat untuk mengetahui 

keefektifan. Soal pretest dan soal postest masing-masing terdiri atas 2 soal 



26 
 
 

 

 
 
 

 

dengan indikator yang sama akan tetapi senyawa kovalen polar dan nonpolar 

yang ditanyakan berbeda. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

a. Pembuatan Produk 

Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah alat praktium 

kepolaran, yang dibuat berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

Adapun gambar dari hasil alat praktikum kepolaran yang telah dibuat dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

b. Validasi Ahli 

Untuk mengetahui kevalidan diperlukan validasi  ahli materi dan ahli media. 

Validasi dilakukan oleh 6 validator yaitu 3 validator ahli materi dan 3 validator 

ahli media. Adapun validator ahli materi ini dilakukan oleh 1 orang dosen 

Universitas Muhammadiah Pontianak, 2 guru yaitu 1 guru SMA 

Muhammadiyah 1 Pontianak dan 1 guru SMA Swasta Adisucipto Sungai Raya. 

Validasi ahli media ini dilakukan oleh 1 dosen Universitas Muhammadiyah 

Pontianak, 2 guru yaitu 1 guru SMA Negeri 9 Pontianak dan 1 guru Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Pontianak.. Lembar validasi yang telah dibuat dapat dilihat pada 

Lampiran B-12 dan Lampiran B-13. 

1 

2 

3 

4 

5 7 

8 

Keterangan : 

1. Pipa bening 

2. Paku pengait 

3. Kran 

4. Kayu penahan 

5. Papan alas 

6. Tempat penampungan 

7. Kain katun 

8. Pipa PVC 

 

6 

Gambar 4.3. Alat Praktikum Kepolaran 
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1) Ahli Materi 

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kelayakan 

materi pada alat praktikum kepolaran. Validasi ahli materi dilakukan oleh 3 

validator dengan mengisi lembar validasi yang di dalamnya terdapat 2 aspek 

yaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi visual dengan jumlah 9 

pernyataan. Hasil validasi pada ahli materi, diperoleh bahwa alat praktikum 

kepolaran dapat layak digunakan untuk uji coba lapangan tanpa syarat revisi 

dengan kevalidan 0,83 dengan kriteria tinggi. Secara lengkap rekapitulasi hasil 

validasi ahli materi pada alat praktikum kepolaran yang dikembangkan dapat 

dilihat pada Tabel Lampiran C-1. 

2) Ahli Media 

Tujuan validasi ahli media adalah untuk mengetahui kevalidan atau 

kelayakan alat praktikum kepolaran. Hasil validasi pada ahli media, diperoleh 

bahwa alat praktikum kepolaran dapat digunakan untuk uji coba lapangan 

dengan nilai validasi ahli 0,98 dengan kriteria tinggi dengan syarat revisi sesuai 

saran/masukan. Hasil rekapitulasi perhitungan validasi ahli media pada alat 

praktikum kepolaran dapat dilihat pada Tabel Lampiran C-2. Adapun saran dan 

perbaikan dari media (Revisi I) adalah sebagai berikut : 

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

yang dikembangkan, karena sebelumnya alat praktikum kepolaran belum 

memiliki petunjuk cara merangkai alat praktikum sehingga validator 

menyarankan sebaiknya pada alat praktikum kepolaran dibuat petunjuk cara 

merangkai alat praktikum kepolaran berupa gambar agar siswa lebih mudah 

dalam merangkai alat praktikum kepolaran ini. Hasil pembuatan petunjuk 

cara merangkai alat praktikum kepolaran diperlihatkan pada Gambar 4.4.  
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b) Pada indikator ukuran media dalam aspek rekayasa media yang 

dikembangkan, disarankan pada komponen alat praktikum yaitu tiang 

penahan agar ukurannya diperpanjang agar perbedaan aliran polar yang 

akan berbelok lebih terlihat jelas. Perubahan panjang kayu penahan sebelum 

revisi dan sesudah revisi diperlihatkan pada Gambar 4.5 

Gambar 4.5. Kayu Penahan Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 

Gambar 4.4. Petunjuk Cara Merangkai Alat Praktikum 

(a) (b) 

21 cm 
27 cm 

Gambar 4.4. Petunjuk Cara Merangkai Alat Praktikum 
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c) Pada kain katun yang digunakan disarankan agar lebih dirapikan agar 

terlihat bagus dan bisa membuat siswa lebih tertarik dalam melakukan 

praktikum. Hasil kain katun sebelum revisi  dan sesudah revisi diperlihatkan 

pada Gambar 4.6.  

c. Validasi Rencana Proses Pembelajaran 

Rencana Proses Pembelajaran (RPP) dibuat bertujuan untuk mempermudah, 

memperlancar, mengetahui keterlaksanaan suatu pembelajaran dan 

meningkatkan hasil proses pembelajaran. Rencana proses pembelajaran yang 

telah dibuat divalidasi dahulu sebelum digunakan mengunakan lembar validasi 

RPP, karena RPP yang digunakan harus sesuai dengan materi yang diajarkan 

agar dapat mendukung pengunaan media, menentukan kepraktisan dan 

keefektifan media alat praktikum kepolaran yang dikembangkan. Dari hasil 

validasi diperoleh bahwa RPP Layak digunakan tanpa direvisi dengan nilai rata-

rata validasi sebesar 0,98 dengan kriteria sangat valid. Adapun rekapitulasi hasil 

validasi rencana proses pembelajaran secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 

Lampiran C-3. 

 

 

 

Gambar 4.6. Kain Katun Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 

(a) (b) 
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d. Validasi terhadap LKPD Penuntun Praktikum 

Penuntun praktikum yang telah dibuat divalidasi dahulu sebelum digunakan 

mengunakan lembar validasi penuntun praktikum. Hasil validasi pada penuntun 

praktikum, diperoleh bahwa penuntun praktikum dapat digunakan untuk uji coba 

lapangan dengan syarat revisi sesuai saran/masukan. Hasil validasi oleh ahli 

materi diperoleh sebesar 0,96 dengan kriteria sangat valid. Secara jelas, hasil 

rekapitulasi perhitungan validasi penuntun praktikum dapat dilihat pada Tabel 

Lampiran C-4. Adapun saran dan perbaikan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1) Pada isi penuntun praktikum disarankan agar diberi bingkai sehingga 

terlihat lebih rapi dan bagus. Hasil perubahan penuntun praktikum sebelum 

revisi dan sesudah revisi diperlihatkan pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7. Penuntun Praktikum Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 

(a) (b) 
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2) Pada isi penuntun praktikum di bagian urutan 7 yaitu alat dan bahan dibuat 

kotak agar lebih rapi. Hasil perubahan isi penuntun praktikum sebelum 

revisi dan sesudah revisi diperlihatkan pada Gambar 4.8. 

 

e. Validasi tehadap 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. Namun, lembar validasi 

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

menggunakan  lembar validasi yang dibuat 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 

untuk pretest dan posttes sebelum dan sesudah revisi dilihat pada Gambar 4.9 

dan Gambar 4.10. 

(a) (b) 

Gambar 4.8. Isi Penuntun Praktikum Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 
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Gambar 4.9. Soal Pretest Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 

Gambar 4.10. Soal Postest Sebelum Revisi (a) dan Setelah Revisi (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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4. Tahap Implementasi (Implementation) 

a. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan pada tanggal 5 September 2018 terhadap 

seluruh siswa kelas X MIA 2 yang berjumlah 36 siswa dan melibatkan 1 guru 

kimia. Pada tahap ini dilakukan uji coba lapangan yang bertujuan melihat sejauh 

mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan untuk memperoleh 

media alat praktikum kepolaran yang layak digunakan sebagai media 

pembelajaran, dengan mengunakan angket respon, soal pretest posttest untuk 

mengetahui kepraktisan dan keefektifan alat praktikum kepolaran pada proses 

pembelajaran. Sehingga memperoleh produk akhir dari alat praktikum kepolaran 

yang dikembangkan.  

Uji coba lapangan 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 alat praktikum kepolaran dengan setelah menggunakan alat praktikum 

kepolaran. Pada uji coba lapangan terjadi peningkatan nilai pretest ke posttest 

dari 21,38 menjadi 78,33 secara jelas dapat dilihat pada Tabel Lampiran C-9. 

Selanjutnya rekapitulasi hasil angket respon kepraktisan pada uji coba lapangan 

memiliki rata-rata skor 98,64% dari sampel 36 siswa dan 1 guru kimia, dengan 

kriteria sangat praktis dapat dilihat 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 senyawa kovalen polar dan nonpolar. Siswa yang 

berjumlah 36 orang kemudian mendapatkan pengarahan mengenai aturan dan 

cara penggunaan alat praktikum kepolaran. Pada tahap praktikum, siswa dibagi 

menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 7-8 orang per kelompok. Satu set alat 
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praktikum kepolaran, dan penuntun praktikum diberikan kepada 5 kelompok. 

Siswa merangkai alat praktikum dan praktikum bersama anggota kelompoknya 

berdasarkan langkah kerja yang ada di penuntun praktikum pada masing-masing 

kelompok. Dalam proses pembelajaran suasana yang diciptakan dalam uji coba 

lapangan  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 alat praktikum kepolaran. 

b. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Coba Lapangan 

Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan yaitu melakukan perbaikan 

atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lapangan, sehingga produk yang 

dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap. Pada uji 

coba lapangan tidak ada kritik dan saran yang berkaitan dengan media, sehingga 

media langsung dapat dihasilkan produk akhir.  

Adapun produk yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu alat praktikum 

kepolaran sebagai media pembelajaran sub materi senyawa kovalen polar dan 

nonpolar. Hasil produk akhir alat praktikum kepolaran terdapat di dalam kotak 

penyimpanan 1 set alat praktikum kepolaran dan 1 lembar cara merangkai alat 

praktikum kepolaran. Adapun  hasil produk akhir yang dikembangkan ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11. Produk Akhir Alat Praktikum Kepolaran 
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5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Uji keefektifan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran alat 

praktikum kepolaran dalam membantu siswa untuk memahami materi yang 

diajarkan. Selain mampu memberikan pemahaman atau membantu siswa dalam 

memahami konsep yang diajarkan, alat praktikum kepolaran diharapkan efektif 

dalam  memberikan dampak terhadap perubahan hasil belajar pada sub materi 

senyawa kovalen polar dan nonpolar. Analisis keefektifan dilakukan dengan 

menganalisis nilai sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan alat 

praktikum kepolaran. Kriteria keberhasilan nilai N-Gain dari uji coba lapangan 

utama diperoleh hasil nilai N-Gain sebesar 0,72 (kriteria tinggi). Dengan 

demikian alat praktikum kepolaran yang dikembangkan dapat membantu siswa 

memahami atau mengkonkritkan materi abstrak pada materi ikatan kimia, 

khususnya pada sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar. 

B. ANALISIS KELAYAKAN 

1. Kevalidan 

a. Validasi Ahli Materi 

Tabel 4.1. Hasil Validasi Ahli Materi Alat Praktikum Kepolaran 

No 
Indikator 

V1 V2 V3 
s1  

(V1-l0) 

s2  

(V1-l0) 

s3  

(V3-l0) 
∑s 

V = 

∑s/n(c-1) Aspek Pembelajaran 

1. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

dengan tujuan pembelajaran 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

2. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi senyawa kovalen polar 

dan nonpolar 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

3. Materi yang disampaikan mudah dipahami 3 3 2 2 2 1 5 0,83 

4. Petunjuk praktikum mudah dipahami 3 3 2 2 2 1 5 0,83 

5. Soal yang dituliskan di petunjuk 

praktikum bisa dimengerti 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

6. Soal yang diberikan sesuai dengan materi 

atau konsep sub materi senyawa kovalen 

polar dan nonpolar 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

7. Kunci jawaban pada soal sudah benar atau 

tepat 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

         Aspek Komunikasi Visual  

8. Penggunaan bahasa penuntun praktikum 

yang digunakan komunikatif (bahasa baik, 

benar dan mudah dipahami) 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

9. Media yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

Nilai Rata-Rata V 0,83 
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Hasil akhir analisis penilaian ahli materi menunjukkan nilai rata-rata 

validasi sebesar 0,83 sehingga kriteria kevalidan penilaian ahli materi menurut 

validasi Aiken Tabel 3.3 (Retnawati, 2016), berada pada kriteria sangat valid. 

Adapun penjabaran hasil validasi materi yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 yaitu 

validator 1 dan 2 memberikan skor 3 pada 9 pernyataan sedangkan validator 3 

memberikan skor 2 pada 9 pernyataan. Hal ini dikarenakan alat yang 

dikembangkan oleh peneliti masih tergolong baru dan belum diterapkan dalam 

proses pembelajaran sehingga belum bisa dikatakan sangat sesuai. 

b. Validasi Ahli Media 

Tabel 4.2. Hasil Validasi Ahli Media Alat Praktikum Kepolaran 

No Indikator V1 V2 V3 s1  

(V1-l0) 

s2  

(V1-l0) 

s3  

(V3-l0) 

∑s V = 

∑s/n(c-1) Aspek Rekayasa Media 

1. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan mudah untuk digunakan 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

2. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan sudah tepat dengan 

materi 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

3. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan memiliki kualitas bahan 

yang baik 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

4. Ukuran alat praktikum yang 

dikembangkan sudah ideal 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

          Aspek Komunikasi Visual  

5. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan komunikatif 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

6. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan kreatif 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

7. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan inovatif 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

8. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan sudah memiliki tata letak 

yang tepat 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

9. Alat praktikum yang dikembangkan 

memiliki komposisi warna yang 

menarik 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

10. Desain perangkat alat praktikum 

kepolaran ini menarik 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

Nilai Rata-Rata V 0,98 

Tabel 4.2 menunjukkan pada pernyataan aspek rekayasa media dan aspek 

komunikasi visual diperoleh hasil dengan nilai 0,98 berada dalam kategori 

sangat valid secara keseluruhan. Namun valid disini dilihat dari nilai validasi 

setiap pernyataan  pada 2 aspek memiliki angka 1,00 yaitu nilai sempurna dari 

ketiga validator. Tetapi terdapat 1 pernyataan pada aspek rekayasa media yang 

lebih rendah kevalidannya dibandingkan dengan lainnya yaitu peryataan no 4. 

Dari ketiga validator terdapat 1 validator yang memilih skor 2 pada aspek 
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rekayasa media pernyataan no 4. Hal ini dikarenakan pada ukuran alat praktikum 

khususnya pada kayu penahan masih terlalu pendek sehingga validator 

menyarankan agar ukuran kayu penahan untuk lebih diperpanjang, sehingga 

hasil pernyataan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Dari 

analisis kelayakan dapat dilihat bahwa dari aspek rekayasa media dan aspek 

komunikasi visual pada validasi ahli media dapat disimpulkan bahwa alat 

praktikum kepolaran yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

2. Aspek Kepraktisan  

Aspek kepraktisan dapat diketahui dari analisis angket respon guru dan 

siswa terhadap penggunaan alat praktikum kepolaran. Pernyataan-pernyataan 

pada angket respon meliputi tanggapan terhadap Aspek Pembelajaran, Aspek 

Rekayasa Media, Aspek Komunikasi Visual pada alat praktikum kepolaran. 

Untuk mendapatkan kepraktisan ini dilakukan uji coba lapangan. Pengambilan 

data hasil uji coba ini dilakukan setelah siswa menggunakan alat praktikum 

kepolaran tersebut di kelas. Uji coba lapangan dilakukan pada 36  siswa kelas X 

MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Perhitungan hasil kepraktisan ini 

menggunakan Skala Guttman dan dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Hasil Kepraktisan Uji Coba Lapangan 

No 
Indikator Skor Penilaian 

Skor Total Persentase 
Aspek Pembelajaran Ya Tidak 

1 
Materi yang disampaikan sesuai dengan konteks 

konfigurasi elektron  
37  37 100% 

2 Media yang dikembangkan interaktif 37  37 100% 

3 Materi yang disampaikan mudah dipahami 34 3 34 91,89% 

4 Penyajian materi yang disampaikan sistematis 37  37 100% 

5 
Evaluasi (soal) yang diberikan sesuai dengan 

materi atau konsep  
36 1 36 97,29% 

                                       Aspek Media   

6 
Media yang dikembangakan mudah untuk 

digunakan 
37  37 100% 

7 
Media yang dikembangakan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar  
37  37 100% 

                               Aspek Komunikasi Visual   

8 
Bahasa yang digunakan komunikatif (Bahasa 

baik, benar dan mudah dipahami) 
36 1 36 97,29% 

9 Media yang dikembangkan kreatif dan Inovatif 37  37 100% 

10 
Komposisi warna alat praktikum kepolaran 

menarik 
37  37 100% 

Jumlah Skor Total 365 98,64% 
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Tabel 4.3 hasil analisis kepraktisan menunjukkan bahwa alat praktikum 

kepolaran sangat praktis digunakan. Dalam penggunaan di lapangan siswa 

memberikan tanggapan positif terhadap alat praktikum kepolaran. Adapun nilai 

kepraktisan diperoleh dari angket respon guru dan siswa pada uji coba lapangan 

memiliki kepraktisan yang lebih tinggi dibandingkan hasil kepraktisan kit 

praktikum kepolaran yang dikembangkan oleh Zidny (2017). Penelitian Zidny 

(2017) diperoleh rata-rata hasil kepraktisan sebesar 86,60%, sedangkan dalam 

penelitian ini rata-rata hasil kepraktisan alat praktikum kepolaran sebesar 

98,64% dengan kriteria sangat praktis. Kepraktisan yang lebih tinggi ini diduga 

karena adanya modifikasi desain alat praktikum kepolaran yang lebih kecil, 

menarik, mudah dirangkai dan digunakan karena adanya penambahan cara 

merangkai alat praktikum dan LKPD penuntun praktikum sehingga siswa bisa 

merangkai dan melakukan praktikumnya sendiri.  Hal ini menunjukkan bahwa 

alat praktikum kepolaran sudah praktis untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran pada materi ikatan kimia khususnya pada sub materi senyawa 

kovalen polar dan nonpolar. 

3. Aspek Keefektifan  

Keefektifan dinilai dari hasil belajar siswa yang ditinjau dari pretest dan 

posttest untuk melihat peningkatan hasil belajar antara pretest dan posttest. 

Pretest dan posttet ini dilakukan pada tahapan uji coba lapangan yang dilakukan 

pada 36 siswa kelas X MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Perhitungan 

hasil nilai keefektifan ini menggunakan perhitungan skor N-Gain. Hasil 

perhitungan menggunakan skor N-Gain keefektifan alat praktikum kepolaran 

pada uji coba lapangan diperoleh hasil N-Gain  sebesar 0,72 dengan kriteria 

tinggi. Hasil rekapitulasi dan perhitungan N-Gain dapat dilihat secara jelas pada 

Lampiran C-6.  

Soal pretest dan soal posttest masing-masing terdiri atas 2 soal. Dari hasil 

uji keefektifan pada uji coba lapangan menunjukkan alat praktikum kepolaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi ikatan kimia khususnya 

pada sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar yang dinilai menggunakan 

rumus N-Gain.  
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Pada uji coba lapangan yang dilakukan pada 36 siswa diperoleh masing-

masing nilai rata-rata pretest dan postest sebesar 21,38 dan 78,33. Hal ini 

menunjukkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan alat praktikum kepolaran 

dengan selisih nilai pretest postest uji coba lapangan adalah 56,95. Sehingga 

keefektifan menurut Tabel 3.6 (Bintiningtiyas, 2016), skor N-Gain yang 

diperoleh sebesar 0,72 yang berada pada kriteria tinggi. Hal ini didukung dari 

data hasil evaluasi LKPD penuntun praktikum yang memperoleh nilai lebih 

tinggi dibandingkan hasil evaluasi LKS kit praktikum kepolaran oleh Zidny 

(2017). Penelitian oleh Zidny (2017) dengan data hasil evaluasi LKS kit 

praktikum kepolaran yang memperoleh rata-rata nilai sebesar 85,55, sedangkan 

dalam penelitian ini rata-rata hasil evaluasi LKPD penuntun praktikum sebesar 

88,00. Keefektifan dan hasil evaluasi LKPD penuntun praktikum yang tinggi ini 

diduga karena adanya modifikasi desain alat praktikum sehingga membuat siswa 

lebih tertarik melakukan pembelajaran, penambahan cara merangkai alat 

praktikum membuat siswa lebih aktif karena siswa dapat merangkai alat 

praktikumnya sendiri, dan adanya penuntun praktikum sehingga membuat siswa 

lebih terbantu baik dari segi materi maupun dari segi media dalam melakukan 

praktikum.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan dalam penelitian ini telah 

layak digunakan sebagai media pembelajaran pada sub materi senyawa kovalen 

polar dan nonpolar. Dengan hasil kevalidan aspek materi dan aspek media alat 

praktikum kepolaran secara berturut-turut sebesar 0,83 dan 0,98 dengan kriteria 

sangat valid. Kepraktisan berdasarkan angket respon  siswa pada uji coba 

lapangan dengan nilai sebesar yaitu 98,64%. dengan kriteria sangat praktis. 

Keefektifan yang di dasarkan pada analisis hasil belajar setelah menggunakan 

media alat praktikum kepolaran memperoleh nilai gain dari uji coba lapangan 

sebesar 0,72 dengan kriteria tinggi. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, 

berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan: 

1. Alat praktikum kepolaran dapat digunakan sebagai alternatif guru dalam 

pembelajaran sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar, maka 

diharapkan sebelum melakukan praktikum harus disiapkan alat dan bahan 

di atas meja praktikum sebelum melakukan pembelajaran. 

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

yang lebih besar 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK KELAS X IPA 

SMA MUHAMMADIYAH 1 KOTA PONTIANAK 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu / 21 April 2018 

Narasumber  : 6 Siswa kelas X MIA 

Peneliti  : Surya Wahyudi 

 

No. Pertanyaan  Jawaban 

1. Apakah kamu menyukai 

pelajaran kimia ?  

A : 

 

B : 

 

C : 

D : 

 

E : 

F : 

Suka pak tapi tergantung dengan 

materinya. 

Suka sih pak tapi tergantung juga 

dengan materinya. 

Suka-suka gitu sih pak 

Tergantung sih pak, kalau susah tak 

suka, kalau mudah suka. 

Sedikit suka pak. 

Susah pak, tak suka saya. 

2. Bagaimana biasanya cara 

guru menyampaikan 

pembelajaran kimia di 

depan kelas ? 

A :  

 

 

 

 

 

B : 

 

 

C : 

 

 

 

D : 

 

 

E : 

 

F : 

Biasanya guru hanya menyampaikan 

materi di depan kelas tanpa 

menggunakan media dan buku, 

mungkin guru sudah hapal terhadap 

materi yang disampaikan, terkadang 

menggunakan power point. 

Tidak menggunakan media dan buku 

hanya menjelaskan di depan kelas 

saja. 

Guru mengajar tidak menggunakan 

buku, hanya menjelaskan di papan 

tulis saja, dan sesekali bertanya 

kepada kami. 

Kadang-kadang guru menggunakan 

power point tetapi lebih banyak sih 

pak menjelaskan saja. 

 Hanya menjelaskan saja pak, tanpa 

menggunakan buku sebagai media. 

Hanya menjelaskan saja pak, buat 

bosan. 

3. Apakah media yang 

diajarkan bapak/ibu guru 

mata pelajaran kimia sudah 

cukup menarik ? 

A : 

 

 

B : 

C : 

D : 

E : 

F : 

Kadang-kadang menarik dan kadang-

kadang tidak tergantung materinya 

pak. 

Kurang menarik 

Menarik 

Tidak menarik 

Endak tertarik pak 

Kurang menarik 

Lampiran A-1 
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4 Menurut kalian 

pembelajaran yang 

bagaimana sehingga bisa 

menbuat lebih tertarik 

dalam dalam belajar kimia 

? 

A : 

 

 

 

B : 

 

C : 

 

 

 

D : 

 

 

 

 

 

 

E : 

 

 

F : 

Saya rasa pembelajaran kimia lebih 

seru apabila diiringi dengan 

praktikum, permainan dan 

eksperimen. 

Untuk pembelajaran yang diajarkan 

guru sudah asik kok pak 

Tergantung materinya sih pak misal 

materinya bisa diajarkan dengan 

praktikum saya rasa lebih seru 

dengan praktikum 

Menurut saya sih pak pembelajaran 

akan menjadi menarik apabila 

diselingi dengan praktikum, 

permainan, dan eksperimen. Karena 

kalau cuman dengan menjelaskan 

materi di depan kadang-kadang bosan 

dan sering ngantuk pak. 

Pembelajaran dengan praktikum pak 

lebih asik, karena saya suka 

merangkai alat. 

Pembelajaran dengan praktikum seru 

dan asik pak. 

5. Bagaimana tangapan kalian 

terhadap materi kimia 

khususnya pada sub materi 

kovalen polar dan nonpolar 

? 

A : 

 

 

B : 

 

 

 

C : 

D : 

 

 

E : 

F : 

Materinya sulit pak, saya kesulitan  

menentukan perbedaan senyawa 

kovalen polar dan nonpolar. 

Lumayan sulit sih pak, saya tidak 

paham membedakan senyawa 

kovalen polar dan nonpolar 

berdasarkan bentuk molekulnya 

Sulit pak. 

Sulit dalam membedakan dalam 

membedakan senyawa polar dan 

nonpolar 

Materinya sulit pak  

Susah materinya 

6. Ok kalau gitu, bapak ada 

pertanyaan untuk kalian 

senyawa polar dan nonpolar 

itu apa ? 

A : 

 

 

B : 

 

C : 

 

 

 

D : 

 

Polar dapat larut dalam air dan 

nonpolar tidak dapat larut dalam air 

pak 

Polar dapat larut dalam air dan 

nonpolar tidak dapat larut dalam air 

pak 

Polar memiliki muatan positif dan 

negatif dan nonpolar tidak larut 

dalam air 

Sama pak polar larut dalam air dan 

nonpolar tidak larut dalam air 
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E : 

 

F : 

Polar larut dalam air dan non polar 

tidak larut pak 

Polar larut dan nonpolar tidak larut 

dalam air. 

7. Bapak ingin tanya lagi  

- Larutan gula 

- Alkohol 

- Larutan garam 

- Minyak goreng 

- Air  

Mana yang polar dan mana 

yg nonpolar ? 

A : 

 

 

B : 

 

C : 

 

D : 

 

E : 

 

F : 

Air dan larutan garam polar pak 

Sedangkan alkohol, larutan gula, dan 

minyak goreng nonpolar  

Air polar dan minyak goreng 

nonpolar 

Pastinya air polar dan mimyak goreng 

nonpolar 

Air polar dan minyak goreng 

nonpolar 

Air polar dan minyak goreng 

nonpolar 

Air polar dan yang lainnya nonpolar 

8. Apakah pada materi ikatan 

kimia khususnya pada sub 

materi kovalen polar dan 

nonpolar pernah dilakukan 

praktikum ? 

A : 

B : 

 

 

C : 

 

 

D : 

E : 

F : 

Praktikum pernah pak.  

Pernah pak, kami kemaren 

melakukan praktikum 

mencampurkan air dan minyak. 

Pernah pak, kami cuman melakukan 

praktikum mencampurkan  air dan 

mimyak. 

Pernah pak 

Pernah 

Pernah pak 

9. Bagaimana pelajaran kimia 

materi ikatan kimia 

khususnya sub materi 

kovalen polar dan nonpolar 

dilakukan dengan 

praktikum apakah membuat 

kalian bersemangat atau 

tertarik untuk belajar kimia 

? 

A : 

B : 

C : 

D : 

 

E : 

 

F : 

Suka pasti lebih asyik belajarnya 

Suka biar lebih seru belajarnya 

Suka pasti seru  

Suka pasti lebih membuat membuat 

semangat belajarnya 

Suka banget jadi tidak bosan dan 

ngantuk 

Suka membuat tidak mengantuk 
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Hasil Wawancara dengan Guru Kimia 

 

Narasumber    : Ibu Selly Dwi Oktari, S.Pd (Guru Bidang Studi Kimia kelas 

X IPA) 

Nama Sekolah  : SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Tanggal Wawancara : 4 April 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Kurikulum apa yang diterapkan di 

sekolah ini ?  

Sekolah ini sudah menggunakan 

kurikulum 2013  

2. Pada saat pembelajaran madia apa 

yang sering ibu gunakan dalam 

pembelajaran kimia ? 

Media yang biasa saya gunakan 

buku paket, papan tulis, Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan kadangkala 

saya juga mengajar dengan 

mengunakan powerpoint. 

3.  Menurut ibu, bagaimana hasil 

belajar pada materi kimia ? 

Hasilnya terkadang nilainya tinggi 

apabila siswa mengerti pelajaran 

yang dipelajari akan tetapi 

terkadang rendah apabila siswa 

tidak mengerti. 

4. Berapakah nilai KKM yang 

ditetapkan disekolah ini untuk mata 

pelajaran kimia ? 

Nilai KKM mata pelajaran kimia 

disekolah ini yaitu 75. 

5. Bagaimana dengan Aktivitas belajar 

siswa kelas X pada pelajaran kimia ? 

Siswa masih kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, yang aktif 

dikelas kurang lebih 40%, yang lain 

sibuk sendiri, mungkin dikarnakan 

banyaknya materi yang bisa 

dikatakan konseptual dan abstrak 

sehingga minat belajarnya menjadi 

kurang. 

6. Bagaimana cara ibu menyampaikan 

materi kimia ? 

Kadang saya menggunakan power 

point sebagai media, namun lebih 

sering saya gunakan yaitu metode 

ceramah dengan menggunakan buku 

paket sebagai media karena 

disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan. 

7. Apakah dalam pembelajaran kimia 

ibu pernah mengunakan metode 

praktikum dilaboratorium ? 

Pernah, tetapi tidak terlalu sering.  

karena alat yang ada dilaboraturium 

masih terbatas. 

8. Apakah ibu pernah mengunakan 

praktikum dalam pembelajaran 

ikatan kimia khususnya sub materi 

kovalen polar dan nonpolar ? 

Untuk sub materi kovalen polar dan 

nonpolar saya pernah mengunakan 

praktikum, praktikum yang 

dilakukan yaitu membedakan 

Lampiran A-2 
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senyawa polar dan nonpolar dengan 

mencampurkan air dan minyak. 

9. Bagaimana pemahaman mereka 

(siswa) tentang konsep sub materi 

senyawa kovalen polar dan nonpolar 

bu ? 

Pemahaman mereka tentang konsep 

materi senyawa kovalen polar dan 

nonpolar masih terbilang kurang. 

Apalagi dalam hal membedakan 

mana yang bersifat polar dan 

nonpolar pada suatu senyawa.  

10. Menurut ibu, bagaimana jika dalam 

penelitian ini, saya mengembangkan 

alat praktikum kepolaran untuk 

pelajaran kimia khususnya sub 

materi kovalen polar dan nonpolar ? 

Bagus, karena akan membuat siswa 

lebih tertarik untuk belajar kimia, 

karena dari pandangan saya anak- 

anak dalam pembelajaran lebih suka 

dengan hal-hal yang baru salah 

satunya praktikum. Tetapi saya 

sarankan pembuatannya 

mengunakan bahan yang mudah 

diperoleh saja, sehingga kamu tidak 

memerlukan biaya yang besar dalam 

membuatnya. Tetapi memiliki daya 

simpan dalam waktu yang lama 

serta yang terpenting mudah 

digunakan dan aman bagi siswa. 
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DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SEMESTER GANJIL MATERI 

IKATAN KIMIA KELAS X MIA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 

NO 
Kelas MIA 1 Kelas MIA 2 Kelas MIA 3 

Nama siswa Nilai  Nama siswa Nilai  Nama siswa Nilai 

1 AS 71 ARPD 49 AHK 44 

2 ANS 70 DAD 33 ASI 55 

3 An 66 DAA 56 AAW 60 

4 AI 67 EDP 32 DU 80 

5 As 57 FNI 51 DPP 54 

6 DNRR 64 FH 54 DK 54 

7 DA 53 HF 49 DR 55 

8 DSP 70 IMJA 44 FNU 54 

9 FO 70 IA 45 GAP 70 

10 INA 67 IDP 35 GFIT 56 

11 MADGR 58 IK 39 IW 64 

12 Myh 72 JFS 51 KA 66 

13 Mia 71 LD 42 L 68 

14 MM 37 MAK 44 MRDB 60 

15 NNJ 70 MF 41 MAS 60 

16 NFP 66 MFHP 46 MFF 62 

17 Nra 53 MI 50 NFHP 68 

18 NH 61 MSB 28 MNR 60 

19 OS 51 NN 53 MNA 70 

20 QA 72 NDA 50 MPO 62 

21 RAS 63 OIL 40 MYAF 53 

22 RPP 74 P - NAZ 72 

23 SNS 71 PAT 22 NNR 38 

24 SIA 71 RRFAA 45 NN 75 

25 Shi 68 RAy 65 PSA 67 

26 SF 63 RDS 54 RZZ 61 

27 SZ 56 RAa - RA 76 

28 TAN 66 RK 29 RSM 63 

29 UDA 72 SM 50 RMCS 50 

30 VR 70 UUK 31 SF 65 

31 ZAF 63 WR 27 SA 71 

32   Ad 31 VDY 62 

33     Yn 59 

34     YI 70 

 Rata-rata 64,61 Rata-rata  42,86 Rata-rata 61,88 

 

 

 

Lampiran A − 3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Identitas 

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : X MIA/ 1 

Materi Pokok : Ikatan Kimia 

Sub Materi Pokok : Ikatan Kovalen Polar dan Nonpolar 

Alokasi Waktu : 2 x 53 menit 

 

B. 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. 

 

C. Kompetensi Dasar 

4.5.  Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan 

karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa 

sifat fisika. 

3.5. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen 

koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. 

 

 

Lampiran B-1 
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D. Indikator 

1. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik 

sifat kepolaran senyawa kovalen. 

2. Membedakan senyawa kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. 

 

E. Tujuan pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat : 

1. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik 

sifat kepolaran senyawa kovalen. 

2. Membedakan senyawa kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. 

3. Mengelompokkan suatu senyawa ke dalam senyawa polar dan nonpolar. 

 

F. Materi Pelajaran 

Ikatan kovalen dapat mengalami polarisasi, maka dari itu dikenal ada 2 : 

 Ikatan kovalen polar 

 Ikatan kovalen nonpolar 

Suatu ikatan kovalen disebut polar, jika Pasangan Elektron Ikatan (PEI) 

atau pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah 1 

atom. 

Contoh 1 : Molekul HCl 

                                                                                       2,1      2,9 

 H    +     Cl                2,1   H         Cl        2,9        δ   H     Cl  δ  

                               kovalen polar 

 

Meskipun atom H dan Cl sama-sama menarik pasangan elektron, tetapi 

keelektronegatifan Cl lebih besar daripada atom H. Akibatnya atom Cl 

menarik pasangan elektron ikatan (PEI) lebih kuat daripada atom H 

sehingga letak PEI lebih dekat ke arah Cl (akibatnya terjadi semacam kutub 

dalam molekul HCl).  

Suatu ikatan kovalen dikatakan nonpolar jikan PEI (pasangan elektron 

ikatan) tertarik sama kuat ke semua atom. 
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Contoh 2 : 

                                       2,1     2,1 

H   +   H          2,1    H        H    2,1          δ   H       H   δ  

                                       Kovalen nonpolar 

 

  Dalam tiap molekul di atas, ke-2 atom yang berikatan menarik PEI 

sama kuat karena atom-atom dari unsur sejenis mempunyai harga 

keelektronegatifan yang sama. Akibatnya muatan dari elektron tersebar 

secara merata sehingga tidak terbentuk kutub. 

Jadi, kepolaran suatu ikatan kovalen disebabkan oleh adanya 

perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan. Sebaliknya, 

suatu ikatan kovalen dikatakan non polar (tidak berkutub), jika PEI tertarik 

sama kuat ke semua atom atau tidak ada perbedaan keelektronegatifan. 

G. Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran :  Scientific Learning (K13) 

Model pembelajaran :  Kooperatif 

Metode pembelajaran :  Ceramah, praktikum, dan diskusi. 

 

H. Media dan Sumber Belajar  

a. Media 

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

2. Satu set alat praktikum kepolaran. 

b. Sumber Belajar 

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

Erlangga. 

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

 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Tahap 

Pembelajaran 

Uraian Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

 

Fase 1: 

Menyampaikan 

tujuan dan 

motivasi belajar 

kepada siswa 

1. Guru membuka 

pertemuan dengan 

mengucapkan 

salam. 

2. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

1. Siswa  menjawab 

salam 

2. Siswa 

mengacungkan 

tangan 

 15 menit 
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3. Guru memberikan 

pretest kepada 

siswa 

4. Guru memberikan 

apersepsi dan 

memaparkan 

tujuan 

pembelajaran. 

 

3. Siswa 

mengerjakan soal 

pretest 

4. Siswa menyimak 

dan 

mendengarkan 

Inti 

Fase 2: 

Menyampaikan 

materi 

 

Fase 3: 

Mengorganisasik

an siswa dalam 

kelompok-

kelompok belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: 

Membimbing 

kelompok belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Memberikan 

penghargaan 

1. Guru 

menyajikan/menjel

askan materi. 

2. Guru membagi 

siswa dalam 5  

kelompok. 

3. Guru membagikan 

LKS percobaan 

kepada setiap 

kelompok. 

4. Guru mengarahkan 

siswa untuk 

melakukan 

praktikum dan 

menjelaskan judul, 

tujuan dan 

prosedur kerja 

praktikum. 

5. Guru meminta 

perwakilan dari 

setiap kelompok 

untuk menuliskan 

dan menjelaskan 

data pengamatan- 

nya di depan kelas. 

6. Guru dan siswa 

membahas data 

hasil pengamatan. 

7. Guru memberi 

penghargaan 

kepada kelompok 

1. Memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

2. Siswa 

berkelompok 

sesuai dengan 

kelompok yang 

dibagikan oleh 

guru  

3. Siswa 

mempelajari 

LKS percobaan 

yang telah 

dibagikan oleh 

guru  

4. Siswa melakukan 

praktikum 

dengan teman 

sekelompoknya  

5. Siswa 

menuliskan hasil 

pengamatan di 

depan  kelas  

 

 76 menit 
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dengan nilai 

tertinggi. 

8. Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya. 

Penutup 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Melakukan 

evaluasi 

 

 

1. Guru menunjuk 

salah satu murid 

untuk memberikan 

kesimpulan  materi  

pembelajaran yang 

diajarkan. 

2. Guru memberikan 

evaluasi 

pembelajaran 

dengan soal 

posttest dan angket 

respon. 

3. Guru menunjuk 

salah seorang siswa 

untuk memimpin 

doa. 

4. Guru menutup 

pertemuan dengan 

mengucapkan 

salam. 

 

1. Siswa yang di 

tunjuk oleh guru 

memberikan 

kesimpulan dari 

materi 

pembelajaran 

yang diajarkan 

2. Siswa 

mengerjakan soal 

posttest dan 

angket respon 

yang diberikan 

3. Salah seorang 

siswa memimpin 

doa 

4. Siswa menjawab 

salam 

 

 

 

 15 menit 

 

J. Penilaian  

Penilaian Kognitif  

1. Jenis : Tes Tertulis 

2. Bentuk : Soal pretest dan postest 
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Format Penilaian Kognitif 

 

SOAL PRETEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : 

a. Mulailah dengan membaca doa ! 

b. Tulis nama dan kelas dengan benar ! 

c. Kerjakan terlebih dahulu soal menurut anda paling mudah ! 

d. Jawablah soal ditempat yang tersedia dengan teliti dan benar ! 

SOAL 

1. Bagaimana membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar ? 

2. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut ini ke dalam senyawa polar atau 

non polar ! 

 a. CO  b. CO2  c. HCl     

 d. H2  e. NO      f.  Cl2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN 
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SOAL POSTEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : 

a. Mulailah dengan membaca doa ! 

b. Tulis nama dan kelas dengan benar ! 

c. Kerjakan terlebih dahulu soal menurut anda paling mudah ! 

d. Jawablah soal ditempat yang tersedia dengan teliti dan benar ! 

SOAL 

1. Bagaimana membedakan senyawa polar dan nonpolar ? 

2. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut ini ke dalam senyawa polar atau 

non polar ! 

 a. CH4                     b. PCl3                c. PCl5                     

 d. H2O                     e. CCl4               f. NH3        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN  

SOAL PRETEST 

Soal Jawaban Soal Skor 

1. Bagaimana 

membedakan senyawa 

kovalen polar dan 

nonpolar. 

- Menurut kelarutannya senyawa 

kovalen polar dapat larut dalam air 

sedangkan senyawa kovalen nonpolar 

tidak larut dalam air. 

 

- Menurut sifat keelektronegatifan 

senyawa polar dan nonpolar dapat 

dibedakan dengan melihat perilaku zat 

terhadap benda yang bermuatan listrik 

dan medan magnet. Zat dikatakan 

polar apabila tertarik ke dalam benda 

yang bermuatan listrik dan medan 

maknet, sedangkan zat nonpolar tidak. 

 

2 

 

 

2 

2. Kelompokkan 

senyawa-senyawa 

berikut ini ke dalam 

senyawa polar atau non 

polar ! 

 a. CO     b. CO2   

 c. HCl    d. H2 

e. NO     f.  Cl2      

 

 

- Senyawa polar : CO, HCl, NO 

 
- Senyawa non polar : CO2, H2, Cl2 

 

 

3 

3 

Jumlah Skor 10 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN  

SOAL POSTEST 

Soal Jawaban Soal Skor 

1. Bagaimana 

membedakan 

senyawa 

kovalen polar 

dan nonpolar. 

- Menurut kelarutannya senyawa kovalen polar 

dapat larut dalam air sedangkan senyawa kovalen 

nonpolar tidak larut dalam air. 

 

- Menurut sifat keelektronegatifan senyawa polar 

dan nonpolar dapat dibedakan dengan melihat 

perilaku zat terhadap benda yang bermuatan 

listrik dan medan magnet. Zat dikatakan polar 

apabila tertarik ke dalam benda yang bermuatan 

listrik dan medan maknet, sedangkan zat 

nonpolar tidak. 

 

2 

 

 

 

2 

2. Tentukan 

senyawa-

senyawa berikut 

ini bersifat polar 

atau non polar! 

     a. CH4    b. PCl3              

c. PCl5   d. H2O                     

e. CCl4   f. NH3               

 

- Senyawa polar : H2O,  NH3 , PCl3 
 

- Senyawa non polar : CH4, CCl4, PCl5 
 

3 

 

3 

Jumlah Skor 10 

 

 

            Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

10
 x 100 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 

Pontianak 

 

 

 

NIP.  

Pontianak,                 2018 

Guru Kimia 

 

 

 

                                                        

NIM.  
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KISI-KISI LEMBAR VALIDASI PENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) SUB MATERI SENYAWA 

KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR 

 

No Indikator No. Pernyataan 

1. Kelengkapan identitas 1 

2. Kesesuaian RPP dengan silabus 2 

3. Kesesuaian materi 3 

4. Bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan (EYD) 4 

5. Kesesuaian sumber pembelajaran 5 

6. Kesesuaian media pembelajaran 6 

7. Kesesuaian alokasi waktu 7 

8. Kesesuaian soal pretest dengan materi dan tujuan 

pembelajaran 

8 

8. Jawaban soal pretest benar 9 

10 Kesesuaian soal posttest dengan materi dan tujuan 

pembelajaran 

10 

11. Jawaban soal posttest benar 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B-2 
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LEMBAR VALIDASI RPP SUB MATERI SENYAWA 

 KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/ Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

1) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator tentang 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  ini. 

2) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1 : Jika rencana pelaksanaan pembelajaran KURANG SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika rencana pelaksanaan pembelajaran SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika rencana pelaksanaan pembelajaran SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran 

ini pada baris yang disediakan. 

5) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

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 

sub materi senyawa kovalen polar dan nonpolar 
    

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     

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini 

            

            

            

 

Pontianak,                

Validator 

 

 

(                ) 

 

Lampiran B-3 
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KISI-KISI SOAL PRETEST DAN POSTEST 

Indikator Soal Klarifikasi Skor 

Maksimal 

Soal Pretest 

Membedakan 

senyawa kovalen 

polar dan senyawa 

kovalen nonpolar  

 

1. Bagaimana 

membedakan senyawa 

kovalen polar dan 

nonpolar ? 

C2 4 

Mengelompokkan 

senyawa kedalam 

senyawa kovalen 

polar atau senyawa 

kovalen nonpolar. 

 

2. Kelompokkan 

senyawa-senyawa 

berikut ini ke dalam 

senyawa polar atau non 

polar ! 

 a. CO     b. CO2   

 c. HCl    d. H2 

 e. NO     f.  Cl2 

 

 

C4 6 

Soal Postest 

Membedaan 

senyawa kovalen 

polar dan senyawa 

kovalen nonpolar  

 

1. Bagaimana 

membedakan senyawa 

kovalen polar dan 

nonpolar ? 

C2 4 

Mengelompokkan 

senyawa kedalam 

senyawa kovalen 

polar atau senyawa 

kovalen nonpolar. 

 

2. Kelompokkan  

senyawa-senyawa 

berikut ini ke dalam 

senyawa polar atau non 

polar ! 

     a. CH4    b. PCl3              

c. PCl5   d. H2O                     

e. CCl4   f. NH3               

 

C4 6 
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SOAL PRETEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : 

e. Mulailah dengan membaca doa ! 

f. Tulis nama dan kelas dengan benar ! 

g. Kerjakan terlebih dahulu soal menurut anda paling mudah ! 

h. Jawablah soal ditempat yang tersedia dengan teliti dan benar ! 

SOAL 

3. Bagaimana membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar ? 

4. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut ini ke dalam senyawa polar atau 

non polar ! 

 a. CO  b. CO2  c. HCl     

 d. H2  e. NO      f.  Cl2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN 
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SOAL POSTEST 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : 

e. Mulailah dengan membaca doa ! 

f. Tulis nama dan kelas dengan benar ! 

g. Kerjakan terlebih dahulu soal menurut anda paling mudah ! 

h. Jawablah soal ditempat yang tersedia dengan teliti dan benar ! 

SOAL 

3. Bagaimana membedakan senyawa polar dan nonpolar ? 

4. Kelompokkan senyawa-senyawa berikut ini ke dalam senyawa polar atau 

non polar ! 

 a. CH4                     b. PCl3                c. PCl5                     

 d. H2O                     e. CCl4               f. NH3        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN 

Lampiran B-6 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN  

SOAL PRETEST DAN SOAL POSTEST 

Soal Jawaban Soal Skor 

Pretest 

1. Bagaimana 

membedakan senyawa 

kovalen polar dan 

nonpolar ? 

- Menurut kelarutannya senyawa kovalen 

polar dapat larut dalam air sedangkan 

senyawa nonpolar tidak larut dalam air. 

- Menurut sifat keelektronegatifan 

senyawa polar dan nonpolar dapat 

dibedakan dengan melihat perilaku zat 

terhadap benda yang bermuatan listrik 

dan medan magnet. Zat dikatakan polar 

apabila tertarik ke dalam benda yang 

bermuatan listrik dan medan maknet, 

sedangkan zat nonpolar tidak. 

 

2 

 

 

2 

2. Kelompokkan 

senyawa-senyawa 

berikut ini ke dalam 

senyawa polar atau non 

polar ! 

 a. CO     b. CO2   

 c. HCl    d. H2 

 e. NO     f.  Cl2 

 

- Senyawa polar : CO, HCl, NO 
 

- Senyawa non polar : CO2, H2, Cl2 

 

 

3 

 

3 

Postest 

1. Bagaimana 

membedakan senyawa 

kovalen polar dan 

nonpolar ? 

- Menurut kelarutannya senyawa kovalen 

polar dapat larut dalam air sedangkan 

senyawa nonpolar tidak larut dalam air. 

- Menurut sifat keelektronegatifan senyawa 

polar dan nonpolar dapat dibedakan dengan 

melihat perilaku zat terhadap benda yang 

bermuatan listrik dan medan magnet. Zat 

dikatakan polar apabila tertarik ke dalam 

benda yang bermuatan listrik dan medan 

maknet, sedangkan zat nonpolar tidak. 

 

2 

 

 

 

2 

2. Tentukan senyawa-

senyawa berikut ini, 

bersifat polar atau non 

polar ! 

     a. CH4    b. PCl3               

     c. PCl5   d. H2O                      

     e. CCl4   f. NH3               

- Senyawa polar : H2O,  NH3 , PCl3 
 

- Senyawa non polar : CH4, CCl4, PCl5 
 

3 

 

3 

 

Lampiran B-7 



65 
 
 

 

 
 
 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL PRETEST 

 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

1) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator tentang 

soal pretest yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat bermanfaat untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas soal pretest ini. 

2) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1 : Jika soal pretest KURANG SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika soal pretest SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika soal pretest SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai soal pretest pada baris yang 

disediakan. 

5) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

 
Aspek Materi 

1. Soal sesuai dengan indicator     

2. 
Isi materi sesuai dengan referensi     

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai lingkup materi     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas     

 Aspek Bahasa 

5. Butir soal sudah menggunakan perintah     

6. 
Butiran soal menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
    

7. Butir soal menggunakan bahasa yang sederhana.     

8. 
Butir soal jelas dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 
    

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Soal Pretest ini 

            

            

            

 

Pontianak,    

Validator  

 

 

(                 )
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LEMBAR VALIDASI SOAL POSTEST 

 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

6) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator tentang 

soal postest yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat bermanfaat untuk 

perbaikan dan peningkatan kualitas soal postest ini. 

7) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

4 : Jika soal postest KURANG SESUAI dengan deskripsi 

5 : Jika soal postest SESUAI dengan deskripsi 

6 : Jika soal postest SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

8) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

9) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai soal postest pada baris yang 

disediakan. 

10) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

 Aspek Materi 

1. Soal sesuai dengan indicator     

2. Isi materi sesuai dengan referensi     

3. Pertanyaan dan jawaban sesuai lingkup materi     

4. Isi materi sesuai dengan jenjang kelas     

 Aspek Bahasa 

5. Butir soal sudah menggunakan perintah     

6. 
Butiran soal menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
    

7. Butir soal menggunakan bahasa yang sederhana.     

8. 
Butir soal jelas dan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 
    

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Soal Postest ini 

            

            

            

 

Pontianak,    

Validator  

 

 

(                 ) 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penuntun praktikum senyawa kovalen polar 

dan nonpolar pada materi ikatan kimia untuk SMA/MA kelas X dengan baik. 

Di dalam kegiatan praktikum ini, akan dipelajari dan dipraktekan pengunaan alat 

praktikum yang bertujuan untuk menunjukkan sifat kepolaran senyawa kovalen dan 

membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Susunan penuntun ini terdiri dari indikator, 

tujuan, informasi materi, tugas-tugas praktikum yang harus dikerjakan oleh para praktikan. 

Diharapkan para praktikan telah mempersiapkan materi yang akan diberikan pada praktikum 

demi kelancarannya. 

Tersusunnya penuntun praktikum ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Atas bantuan semua pihak di atas penuntun praktikum ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesaikannya penuntun praktikum ini dengan baik terutama kepada dosen 

pembimbing, bapak/ibu validator serta teman-teman. Semoga dengan adanya penuntun 

praktikum ini bisa mempermudah siswa untuk memahami materi kimia khususnya sub materi 

senyawa kovalen polar dan nonpolar pada materi ikatan kimia. 

 

 

Pontianak ,     Agustus 2018  

 

 

     Penyusun 
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SENYAWA KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR 

 

1. Identitas  

a. Judul    : Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

b. Mata Pelajaran  : Kimia 

c. Kelas/Semester : X / 1 

d. Waktu   : 2 x 53 menit 

e. Tempat pelaksanaan : Laboratorium kimia 

2. Petunjuk Belajar ( Petunjuk siswa ) 

a. Baca literatur yang berkaitan dengan materi senyawa kovalen polar dan 

nonpolar 

b. Baca dengan cermat sebelum anda melakukan percobaan 

c. Lakukan percobaan menurut langkah-langkah yang telah disajikan 

d. Catat dan kumpulkan hasil percobaan 

3. Kompetensi dasar yang akan dicapai : 

a. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik 

senyawa ion dan kovalen berdasarkan beberapa sifat kimia. 

b. Membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan 

ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. 

4. Indikator  

a. Merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat kepolaran 

senyawa kovalen. 

b. Membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar berdasarkan 

percobaan. 

5. Tujuan 

a. Siswa dapat merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat 

kepolaran senyawa kovalen. 

b. Siswa dapat membedakan senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar 

berdasarkan percobaan. 
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6. Informasi 

a. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk karena pengunaan pasangan elektron 

bersama. 

b. Senyawa kovalen terdiri dari senyawa kovalen polar dan senyawa nonpolar. 

c. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar 

elektron pada unsur unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan 

tersebut mempunyai nilai keelektronegatifitas yang berbeda. 

d. Senyawa non polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan 

antar elektron pada unsur-unsur yan membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur 

yang berkaitan mempunyai nilai elektronegatifitas yang sama/hampir sama. 

e. Kepolaran berkaitan dengan kemampuan suatu atom dalam molekul untuk 

menarik pasangan elektron ikatan ke arahnya. 

f. Kecenderungan dari atom untuk menarik pasangan elektron ikatan kovalen ke 

arahnya disebut keelektronegatifan. 

7. Alat dan Bahan 

a. Alat  

No Nama Alat Jumlah Ukuran 

1. Gelas plastik (Tempat penampung) 2 buah - 

2. Kain katun - ± 18 x 15 cm 

3. Kayu penahan 2 buah ± 27 x 1,3 cm 

4. Kran 2 buah - 

5. Paku pengait 2 buah - 

6. Papan alas 1 buah ± 15 x 10 cm 

7. Pipa bening 2 buah ± 18 cm 

8. Pipa PVC 1 buah ± 15 cm 

 

b. Bahan  

No Nama Bahan Konsentrasi Jumlah 

1. Alkohol (C2H5OH) 70% 180 ml 

2. Cuka makan (CH3COOH) - 180 ml 

3. Minyak goreng (C17H33COOH) - 180 ml 

4. Minyak tanah (C12H26–C15H32) - 180 ml 
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8. Langkah Kerja 

a. Pasang buret pada paku pengait pada kayu penahan dalam keadaan kran tertutup 

seperti pada Gambar 1. 

b. Letakkan tempat penampung dibawah buret. 

c. Masukkan air/larutan ke dalam buret dengan bantuan corong. 

d. Disiapkan beberapa lembar potongan kertas kecil. 

e. Gosokkan pipa Polyvinyl Chloride (PVC) pada kain katun yang kering secara 

searah hingga bermuatan listrik yang ditandai dengan tertariknya potongan 

kertas kecil pada pipa Polyvinyl Chloride (PVC). 

f. Buka keran buret dan dekatkan pipa Polyvinyl Chloride (PVC) yang sudah 

bermuatan listrik pada aliran air/larutan. 

g. Amati aliran air/larutan dan catat hasilnya. 

h. Cuci buret dengan air dan keringkan. 

i. Ulangi langkah kerja untuk larutan yang lain 

 

Gambar 1  Alat Praktikum Kepolaran 
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9. Hasil Pengamatan 

Berilah tanda centang (√) pada pendapat yang kalian anggap paling tepat 

 

No 

 

Larutan 

Pengamatan 

Dibelokkan Tidak Dibelokkan 

1 Alkohol 70%   

2 Cuka Makan   

3 Minyak Goreng   

4 Minyak Tanah   

 

10. Pertanyaan 

a. Larutan apa yang tidak dibelokkan oleh pipa Polyvinyl Chloride (PVC) ? 

Jelaskan ! 

Jawab : 

 

b. Larutan apa yang alirannya dibelokkan setelah didekatkan dengan pipa 

Polyvinyl Chloride (PVC) ? Jelaskan ! 

Jawab :   

 

 

c. Mengapa larutan polar dapat dibelokkan oleh pipa Polyvinyl Chloride (PVC) 

? Jelaskan ! 

Jawab :  

 

 

d. Bagaimana cara membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar 

berdasarkan percobaan ? 

Jawab :  
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11. Kesimpulan 
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LEMBAR VALIDASI PENUNTUN PRAKTIKUM SENYAWA  

KOVALEN POLAR DAN NONPOLAR 

 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

1) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai validator tentang penuntun 

praktikum yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas penuntun praktikum ini. 

2) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1 : Jika penuntun praktikum KURANG SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika penuntun praktikum SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika penuntun praktikum SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai penuntun praktikum senyawa kovalen polar dan 

nonpolar pada baris yang disediakan. 

5) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

 Aspek Petunjuk 

1. 
Petunjuk yang ada dalam penuntun praktikum dinyatakan dengan 
jelas 

    

2. 
Tujuan pembelajaran di dalam penuntun praktikum sudah sesuai 

dengan indikator pembelajaran 
    

3. Materi penuntun praktikum sudah sesuai dengan indikator di RPP     

 Aspek Kelayakan Isi 

4. 
Isi penuntun praktikum memiliki keluasan dan kedalaman materi 
yang sesuai dengan indikator pencapaian 

    

5. Isi penuntun praktikum sudah sesuai dengan perkembangan ilmu     

6. 
Isi penuntun praktikum menumbuhkan kreativitas, rasa ingin tahu 

dan berpikir kritis siswa 
    

7. 
Isi penuntun praktikum menyajikan contoh kongkrit di lingkungan 

sekitar 
    

8. 
Penyajian penuntun praktikum sudah menggunakan bahasa 

indonesia yang baik dan benar 
    

 Prosedur  

9. 
Urutan kerja di dalam penuntun praktikum sudah sesuai dengan 
pencapaian belajar 

    

10. 
Penggunaan bahasa di dalam prosedur sudah menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 
    

 Pertanyaan  

11. 
Pertanyaan di dalam penuntun praktikum sudah sesuai dengan 
tujuan 

    

12. Pertanyaan yang ada sudah mendukung konsep     

13. 
Penggunaan bahasa pada pertanyaan sudah menggunakan bahasa 
Indonesia  yang baik dan benar 

    

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai Penuntun Praktikum ini 
            

            

            
 

Pontianak,   

Validator  
 

 

 
 

(                 ) 
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1.  VALIDASI UNTUK AHLI  MATERI  

 

Pengembangan Alat Praktikum Kepolaran di  

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

 

Tabel  Kisi-Kisi Penilaian untuk Ahli Materi 

No Indikator No. Pernyataan 

Aspek Pembelajaran 

1. Kesesuaian materi dengan pembelajaran 1 

2. Kedalaman atau keakuratan materi 2 

4. Kemudahan untuk dipahami 3,4 

6. Kejelasan soal 5,6 

7. Ketepatan evaluasi 7 

Aspek Komunikasi Visual 

8. Komunikatif (Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

8 

9. Kreatif 9 

Sumber : Witantyo (2017) 
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LEMBAR VALIDASI MATERI ALAT PRAKTIKUM KEPOLARAN 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/ Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

1) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli materi tentang 

materi alat praktikum kepolaran yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas alat praktikum kepolaran ini. 

2) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

1 : Jika alat praktikum kepolaran KURANG SESUAI dengan deskripsi 

2 : Jika alat praktikum kepolaran SESUAI dengan deskripsi 

3 : Jika alat praktikum kepolaran SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

3) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

4) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai alat praktikum kepolaran pada baris 

yang disediakan. 

5) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

 Aspek Pembelajaran 

1. 
Mareti yang disampaikan sesuai deangan tujuan 

pembelajaran 
    

2. 
Materi yang disampaikan sesuai dengan konteks sub 

materi senyawa kovalen polar dan nonpolar 
    

3. Materi yang disampaikan mudah dipahami     

4. Petunjuk praktikum mudah dipahami     

5. 
Soal yang dituliskan di petunjuk praktikum bisa 

dimengerti 
    

6. 
Soal yang diberikan sesuai dengan konsep sub materi 

senyawa kovalen polar dan nonpolar 
    

7.  Kunci jawaban pada soal sudah benar atau tepat     

 Aspek Komunikasi Visual 

8. 

Penggunaan bahasa penuntun praktikum yang 

digunakan komunikatif (bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami)  

    

9. 
Alat praktikum yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 
    

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai alat praktikum kepolaran ini 

            

            

            

 

Pontianak,                

Validator 

 

 

(                ) 
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2. VALIDASI UNTUK AHLI  MEDIA 

 

Pengembangan Alat Praktikum Kepolaran di  

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

 

Tabel 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 6 

7. inovatif 7 

8. Tata letak 8 

9. Warna 9 

10. Desain  10 

Sumber : Witantyo (2017) 
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LEMBAR VALIDASI MEDIA ALAT PRAKTIKUM KEPOLARAN  

 

Mata pelajaran/Materi : Kimia/Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Peneliti    : Surya Wahyudi 

Petunjuk Pengisian  : 

6) Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu sebagai ahli media tentang 

media alat praktikum kepolaran yang sedang dikembangkan, sebab data yang didapatkan akan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas alat praktikum kepolaran ini. 

7) Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom dengan memilih : 

4 : Jika alat praktikum kepolaran KURANG SESUAI dengan deskripsi 

5 : Jika alat peaktikum kepolaran SESUAI dengan deskripsi 

6 : Jika alat praktikum kepolaran SANGAT SESUAI dengan deskripsi 

8) Mohon menuliskan kritik/saran pada kolom yang disediakan. 

9) Jika ada, tuliskanlah komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai alat praaktikum kepolaran pada 

baris yang disediakan. 

10) Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih. 

No Deskripsi 
Skor 

Kritik/Saran 
1 2 3 

 Aspek Rekayasa Media 

1. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

mudah untuk digunakan 
    

2. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan sudah 

tepat dengan materi 
    

3. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

memiliki kualitas bahan yang baik 
    

4. 
Ukuran alat praktikum yang dikembangkan sudah 

ideal 
    

 Aspek Komunikasi Visual 

5. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

komunikatif 
    

6. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

kreatif 
    

7. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan 

inovatif 
    

8. 
Alat praktikum kepolaran yang dikembangkan sudah 

memiliki tata letak yang tepat 
    

9. 
Alat praktikum yang dikembangkan memiliki 

komposisi warna yang menarik 
    

10. 
Desain perangkat alat praktikum kepolaran ini 

menarik 
    

 

Komentar Bapak/Ibu Secara Keseluruhan Mengenai alat praktikum kepolaran ini 

            

            

            

 

Pontianak,    

Validator  

 

 

(                 ) 
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3. VALIDASI UNTUK ANGKET RESPON SISWA / GURU 

 

Pengembangan Alat Praktikum Kepolaran di  

SMA Muhammadiyah 1 Pontianak 

 

Tabel 6.1 Kisi-Kisi Penilaian untuk Angket Respon 

No Indikator No Pernyataan 

Aspek Pembelajaran 

1. Kesesuaian materi dengan pembelajaran 1 

2. Interaktivitas 2 

3. Kemudahan untuk dipahami 3 

4. Sistematis 4 

5. Ketepatan evaluasi 5 

Media 

6. Usabilitas (Mudah digunakan) 6 

        7. Menumbukan motivasi belajar 7 

Komunikasi Visual 

8. Komunikatif (Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

8. 

9. Kreatif 9,10 

        Sumber : Witantyo (2017) 
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ANGKET RESPON SISWA / GURU TERHADAP 

ALAT PRAKTIKUM KEPOLARAN 

KODE RESPONDEN : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Alat praktikum kepolaran dimohon untuk 

memberi penilaian terhadap pelaksanaan praktikum dengan alat praktikum kepolaran ! 

2. Penilaian cukup dengan memberi tanda ceklis (√) pada salah satu kolom yang berisi pernyataan yang paing 

sesuai dengan pendapat kalian ! 

Dengan memilih : Ya atau Tidak 

3. Atas kesediaan siswa untuk mengisi angket respon ini, saya ucapkan terima kasih. 

No Pernyataan 
Kriteria 

Kritik/saran 
Ya Tidak 

 Aspek Pembelajaran 

1. 

Materi yang disampaikan sesuai dengan 

konteks senyawa kovalen polar dan 

nonpolar 

   

2. Media yang dikembangkan interaktif    

3. 
Materi dan soal yang disampaikan mudah 

dipahami 

   

4. 
Penyajian materi yang disampaikan 

sistematis 

   

5. 
Evaluasi (soal) yang diberikan sesuai 

dengan materi atau konsep 

   

 Aspek Media 

6. 
Media yang dikembangkan mudah untuk 

digunakan 

   

7. 
Media yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

   

 Aspek Komunikasi Visual 

8. 
Bahasa yang digunakan komunikatif 

(Bahasa baik, benar dan mudah dipahami) 

   

9. 
Media yang dikembangkan kreatif dan 

Inovatif 

   

10. 
Komposisi warna alat praktikum 

kepolaran menarik 

   

 

Komentar dan Saran Secara Keseluruhan 

           

           

            

        

        Pontianak,   

        Responden  

 

        

 

    

 

        (                )  
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REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI 

MATERI TERHADAP MEDIA ALAT PRAKTIKUM 

KEPOLARAN 

 

Validator 1  : Nurdianti Awaliyah, S.Si. M,Pd 

Validator 2  : Evi Tri Prihatini, S.P 

Validator 3  : Dessy Kurniasih, S.Pd 

 

No Indikator 
V1 V2 V3 

s1  

(V1-l0) 

s2  

(V1-l0) 

s3  

(V3-l0) 
∑s 

V = 

∑s/n(c-1) Aspek Pembelajaran 

1. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

dengan tujuan pembelajaran 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

2. Materi yang disampaikan sesuai dengan 

konteks sub materi senyawa kovalen 

polar dan nonpolar 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

3. Materi yang disampaikan mudah 

dipahami 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

4. Petunjuk praktikum mudah dipahami 3 3 2 2 2 1 5 0,83 

5. Soal yang dituliskan di petunjuk 

praktikum bisa dimengerti 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

6. Soal yang diberikan sesuai dengan materi 

atau konsep sub materi senyawa kovalen 

polar dan nonpolar 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

7. Kunci jawaban pada soal sudah benar 

atau tepat 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

Aspek Komunikasi Visual  

8. Penggunaan bahasa kartu soal yang 

digunakan komunikatif (bahasa baik, 

benar dan mudah dipahami) 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

9. Media yang dikembangkan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

Nilai Rata-Rata V 0,83 

 

Keterangan       :  

V1  = Validator 1 

V2  =Validator  2 

V3  = Validator 3 

n = Jumlah validator  (3) 

c = angka penilaian validitas tertinggi (3) 
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REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL VALIDASI AHLI 

MEDIA TERHADAP MEDIA ALAT PRAKTIKUM 

KEPOLARAN 

Validator 1  : Yossy Deafirmanda, S.Pd, M.Pd 

Validator 2  : Hamdil Mukhlisin, S.Si, M.Pd 

Validator 3  : Sui Kiun , S.Hut, M.M 

 

No 
Indikator 

V1 V2 V3 
s1  

(V1-l0) 

s2  

(V1-l0) 

s3  

(V3-l0) 
∑s 

V = 

∑s/n(c-1) Aspek Rekayasa Media 

1. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan mudah untuk digunakan 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

2. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan sudah tepat dengan materi 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

3. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan memiliki kualitas bahan 

yang baik 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

4. Ukuran alat praktikum yang 

dikembangkan sudah ideal 
3 3 2 2 2 1 5 0,83 

 Aspek Komunikasi Visual  

5. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan komunikatif 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

6. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan kreatif 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

7. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan inovatif 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

8. Alat praktikum kepolaran yang 

dikembangkan sudah memiliki tata letak 

yang tepat 

3 3 3 2 2 2 6 1,00 

9. Alat praktikum yang dikembangkan 

memiliki komposisi warna yang menarik 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

10. Desain perangkat alat praktikum kepolaran 

ini menarik 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

Nilai Rata-Rata V 0,98 

 

Keterangan       :  

V1  = Validator 1 

V2  =Validator  2 

V3  = Validator 3 

n = Jumlah validator  (3) 

c = angka penilaian validitas tertinggi (3) 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Validator 1  : Nurdianti Awaliyah, S.Si. M,Pd 

Validator 2  : Evi Tri Prihatini, S.P 

Validator 3  : Dessy Kurniasih, S.Pd 

 

No 
Indikator 

V1 V2 V3 
s1  

(V1-l0) 

s2  

(V2-l0) 

s3  

(V3-l0) 
∑s 

V = 

∑s/n(c-1) Aspek Media 

1. Identitas yang dibuat sudah lengkap 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

2. 

Kesesuaian KI, KD, Indikator dan tujuan 

pembelajaran dengan RPP sudah sesuai 

dengan silabus 

3 3 2 2 2 1 5 0,83 

3. 
KD, Indikator dan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan materi konfigurasi elektron 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

4. 
Bahasa yang digunakan sudah sesuai 

ejaan yang disempurnakan (EYD) 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

5. 
Sumber belajar sesuai dengan materi 

pelajaran dan tujuan pembelajaran. 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

6. 
Media pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik siswa 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

7. 
Alokasi waktu sudah sesuai dalam proses 

pembelajaran 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

8. 
Soal pretest sesuai dengan materi  

pelajaran dan tujuan pembelajaran 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

9. Jawaban soal pretest sudah benar 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

10. 
Soal posttest sesuai dengan materi  

pelajaran dan tujuan pembelajaran 
3 3 3 2 2 2 6 1,00 

11. Jawaban soal pretest sudah benar 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

Nilai Rata–Rata V 0,98 

 

Keterangan       :  

V1  = Validator 1) 

V2  =Validator 2) 

V3  = Validator 3) 

n = Jumlah validator  (3) 

c = angka penilaian validitas tertinggi (3) 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL VALIDASI  

PENUNTUN PRAKTIKUM 

Validator 1  : Nurdianti Awaliyah, S.Si. M,Pd 

Validator 2  : Evi Tri Prihatini, S.P 

Validator 3  : Dessy Kurniasih, S.Pd 

 

No 
Indikator 

V1 V2 V3 
s1  

(V1-l0) 

s2  

(V2-l0) 

s3  

(V3-l0) 
∑s 

V = 

∑s/n(c-1) Aspek Petunjuk 

1. 
Petunjuk yang ada dalam penuntun 

praktikum dinyatakan dengan jelas 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

2. 

Tujuan pembelajaran di dalam penuntun 

praktikum sudah sesuai dengan indikator 

pembelajaran 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

3. 
Materi penuntun praktikum sudah sesuai 

dengan indikator di RPP 3 3 2 2 2 1 5 0,83 

                   Aspek Kelayakan Isi 

4. 

Isi penuntun praktikum memiliki 

keluasaan dan kedalaman materi yang 

sesuai dengan indikator pencapaian 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

5. 
Isi penuntun praktikum sudah sesuai 

dengan perkembangan ilmu 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

6. 

Isi penuntun praktikum menumbuhkan 

kreativitas, rasa ingin tahu dan berpikir 

kritis siswa 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

7. 
Isi penuntun praktikum menyajikan 

contoh kongkrit di lingkungan sekitar 3 3 2 2 2 1 5 0,83 

8. 

Penyajian penuntun praktikum sudah 

menggunakan bahasa indonesia yang baik 

dan benar 3 2 3 2 1 2 5 0,83 

                  Prosedur 

9. 
Urutan kerja di dalam penuntun praktikum 

sudah sesuai dengan pencapaian belajar 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

10. 

Penggunaan bahasa di dalam prosedur 

sudah menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

                  Pertannyaan 

11. 
Pertanyaan di dalam penuntun praktikum 

sudah sesuai dengan tujuan 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

12. 
Pertanyaan yang ada sudah mendukung 

konsep 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

13. 

Penggunaan bahasa pada pertanyaan 

sudah menggunakan bahasa Indonesia  

yang baik dan benar 3 3 3 2 2 2 6 1,00 

Nilai Rata-Rata V  

Keterangan       :  

V1  = Validator 1) 

V2  =Validator 2) 

V3  = Validator 3) 

n = Jumlah validator  (3) 

c = angka penilaian validitas tertinggi (3)  
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN LEMBAR HASIL ANGKET RESPON 

PADA UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

 

No 
Indikator Skor Penilaian Skor 

Total 
Persentase  

Aspek Pembelajaran Ya Tidak 

1 Materi yang disampaikan sesuai 

dengan konteks konfigurasi elektron  
37  37 100% 

2 Media yang dikembangkan interaktif 37  37 100% 

3 Materi yang disampaikan mudah 

dipahami 
34 3 34 91,89% 

4 Penyajian materi yang disampaikan 

sistematis 
37  37 100% 

5 Evaluasi (soal) yang diberikan 

sesuai dengan materi atau konsep  
36 1 36 97,29% 

                         Aspek Media   

6 Media yang dikembangakan mudah 

untuk digunakan 
37 

 
37 100% 

7 Media yang dikembangakan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar  
37 

 
37 100% 

                Aspek Komunikasi Visual   

8 Bahasa yang digunakan komunikatif 

(Bahasa baik, benar dan mudah 

dipahami) 

36 1 36 97,29% 

9 Media yang dikembangakan kreatif 

dan Inovatif 
37 

 
37 100% 

10 Komposisi warna media permainan 

lego kimi menarik 
37  37 100% 

Jumlah Skor Total 365 98,64% 

 

Skor kriteria   = skor tertinggi x jumlah aspek x jumlah responden 

Skor kriteria   = 1 x 10 x 36= 370 

P(%)  = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂
 x 100% 

P(%)  = 
𝟑𝟔𝟓

𝟑𝟕𝟎
 x 100% = 98,64% 
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REKAPITULASI DAN PERHITUNGAN HASIL PRETEST  

DAN POSTTEST PADA UJI COBA LAPANGAN UTAMA 

No Nama 
Nilai 

Pretest 

Ketunt

asan 

Nilai 

Posttest 

Ketunt

asan 
No Nama 

Nilai 

Pretest 

Ketunt

asan 

Nilai 

Posttest 

Ketunt

asan 

1 ARA 60 TT 100 T 19 MNA 60 TT 90 T 

2 APS 0 TT 80 T 20 MAHN 20 TT 80 T 

3 A 30 TT 100 T 21 MFHF 20 TT 80 T 

4 AAP 40 TT 80 T 22 MHH 0 TT 80 T 

5 ARF 0 TT 80 T 23 MRD 0 TT 80 T 

6 CAH 40 TT 50 TT 24 MS 0 TT 80 T 

7 CRR 40 TT 80 T 25 MCN 0 TT 80 T 

8 DFM 40 TT 80 T 26 NIF 20 TT 80 T 

9 DSS 20 TT 80 T 27 NDS 70 TT 90 T 

10 DRA 50 TT 80 T 28 RJ 20 TT 40 TT 

11 DA 70 TT 80 T 29 RRF 0 TT 90 T 

12 FF 20 TT 80 T 30 RR 0 TT 80 T 

13 HAA 20 TT 80 T 31 RB 20 TT 60 TT 

14 IW 0 TT 80 T 32 SS 0 TT 70 TT 

15 KSC 30 TT 80 T 33 SUQA 0 TT 90 T 

16 LMAV 0 TT 80 T 34 YRA 0 TT 80 T 

17 LLDS 0 TT 80 T 35 YPH 60 TT 50 TT 

18 MDS 20 TT 70 TT 36 ZA 0 TT 80 T 

Nilai Rata-Rata 21,38  78,33  

 

Keterangan Ketuntasan  : T (Tuntas KKM 75) 

 : TT (Tidak Tuntas) 

 

g = 
𝑺𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔𝒕−𝑺𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕

𝑺𝒎𝒂𝒔−𝑺𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕
 

   =  
𝟕𝟖,𝟑𝟑−𝟐𝟏,𝟑𝟖

𝟏𝟎𝟎−𝟐𝟏,𝟑𝟖
 = 0,72 
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SURAT PENELITIAN 
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DOKUMENTASI KEGIATAN UJI COBA  

LAPANGAN UTAMA 

 

              Mengerjakan soal pretest         Menjelaskan materi 

Siswa menyiapkan alat ptaktikum           

Siswa mulai merangkai alat praktikum  

Peneliti menjelaskan cara merangkai dan 

mengunakan alat praktikum kepolaran       

Siswa melakukan praktikum 

Siswa mengerjakan soal posttest dan mengisi angket respon 
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