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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) yang layak 

digunakan untuk memotivasi pada pembelajaran kimia di SMA kelas X semester 2. BMPD dikembangkan 

mengikuti tahapan analyze, design, develop, implement, evaluate (ADDIE). Tahap evaluasi meliputi sub tahap 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini pengembangan BMPD sampai tahap evaluasi 

formatif. Kriteria kelayakan meliputi validitas (isi dan konstruk), kepraktisan, dan efektivitas. Kriteria validitas 

didasarkan data hasil expert judgement dari tiga orang validator. Kriteria kepraktisan dan efektivitas didasarkan 

penilaian yang diberikan oleh tiga orang guru kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Keseluruhan data dianalisis 

secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesembilan BMPD yang dikembangkan memenuhi 

syarat kelayakan. Setiap indikator dari kesembilan BMPD sebagai pemotivasi memperoleh penilaian dari 

validator dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dengan nilai percentage of agreement antar 

validator di atas 75%. Kesembilan BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada 

setiap indikatornya memperoleh penilaian dari guru pengguna dengan modus (Mo) 4 pada rentang skor 1-4 

dengan nilai percentage of agreement (R) antar guru pengguna di atas 75%. 

Kata kunci: Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD), validitas, kepraktisan, efektivitas, percentage of agreement. 

 

Abstract.  This study aims to produce Student Motivation Materials (SMM) that feasibility to use in learning 

chemistry at senior high school class X second semester. SMM is developed following steps analyze, design, 

develop, implement, evaluate (ADDIE) stages. The evaluation stage includes the formative evaluation and 

summative evaluation sub-stages. In this research, the development of the SMM until the formative evaluation 

stage. The eligibility criteria includes validity (content and construct), practicality, and effectiveness. The 

validity criteria are based on data from the expert judgment from three validators. Practicality and effectiveness 

criteria are based on the assessment given by three chemistry teachers shortly after the SMM trial. All data were 

analyzed descriptively. The results of the study concluded that the nine SMMs developed reach the eligibility 

requirements. Each indicator from the nine SMM as a motivator receives an assessment from the validator with 

mode (Mo) at least 4 in the score range 1-5 with a percentage of agreement between validators above 75%. The 

nine SMMs were declared to reach the requirements for practicality and effectiveness because each indicator 

received an assessment from the user teacher with mode (Mo) at least 4 in the score range 1-4 with a percentage 

of agreement (R) between user teachers above 75%. 

Keywords: Students' Motivation Materials (SMM), validity, practicality, effectiveness, percentage of agreement. 

 

 

1.  Pendahuluan 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan merupakan unsur yang 

mutlak harus dilaksanakan. Motivasi merupakan hal yang sangat penting yang tertuang pada 

Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang 
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menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus mampu memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran [1]. Motivasi dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melangkah, tetap melangkah, dan ke arah 

mana kita melangkah [2]. Motivasi merupakan proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan 

perilaku [3]. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan 

lama. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku 

[4].  

 Motivasi bukan hanya berperan penting dalam mengupayakan peserta didik terlibat ke dalam 

pembelajaran, tetapi juga menentukan seberapa dalam peserta didik akan belajar. Peserta didik 

yang termotivasi untuk mempelajari sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi 

untuk mempelajari, menyerap, dan mengingat lebih banyak sebuah informasi [5]. Motivasi 

mendorong individu untuk melakukan kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan perilaku untuk 

mencapai tujuan. Seorang peserta didik yang memiliki motivasi tinggi cenderung mencurahkan 

segala kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan yang diharapkan [6].  

 Motivasi peserta didik untuk belajar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketertarikan pada 

mata pelajaran, persepsi tentang manfaat yang diperoleh, keinginan untuk berprestasi, rasa percaya 

diri, gender, status sosio-ekonomi, kesabaran, dan ketekunan [7]. Motivasi belajar pada peserta 

didik berbeda satu sama lain, terdapat peserta didik yang motivasinya berifat intrinsik 

menyebabkan kemauan belajarnya kuat dan tidak bergantung pada faktor di luar dirinya. Peserta 

didik sebaliknya,  yang motivasi belajarnya bersifat ekstrinsik memiliki kemauan belajar yang 

sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya. Kenyataan di kelas, motivasi ekstrinsik yang banyak 

terjadi terutama pada anak-anak dan remaja pada proses belajar [8]. Guru harus dapat 

memanfaatkan sebaik-baiknya kedua motivasi belajar peserta didik tersebut dengan cara melayani 

kebutuhan peserta didik [9].  

 Peserta didik dikatakan termotivasi apabila memenuhi indikator motivasi sebagai berikut: (1) 

attention, Bahan Motivasi Peserta Didik (BMPD) menjadikan peserta didik tertarik dan berminat 

untuk berpartisipasi aktif mempelajari materi terkait; (2) relevance, BMPD memiliki relevansi 

dengan materi terkait serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari; (3) confidence, BMPD 

menjadikan peserta didik percaya/merasa mampu memahami materi terkait; (4) hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, BMPD menjadikan peserta didik memiliki semangat dalam belajar kimia 

[10][11]. BMPD yang dikembangkan adalah bahan motivasi yang harus diberikan guru dan 

diterima oleh peserta didik untuk mengembangkan motivasi peserta didik. Motivasi yang disajikan 

berupa demonstrasi sederhana atau video. Kegiatan demonstrasi kimia dapat meningkatkan 

perhatian dan motivasi belajar peserta didik [12]. Penggunaan media audiovisual dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik [13]. Materi yang termuat dalam BMPD ini yaitu: (1) 

teori pasangan elektron kulit valensi (VSEPR) dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk 

molekul; (2) hubungan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat; (3) sifat 

larutan berdasarkan daya hantar listriknya; (4) reaksi reduksi oksidasi; (5) perhitungan kimia 

(stoikiometri). 

 Pembelajaran agar lebih menarik dan bermakna, maka guru harus memberi motivasi belajar 

secara konstektual sesuai manfaat dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari [2]. Guru harus 

memiliki berbagai macam strategi untuk dapat memunculkan, mengembangkan, dan 

mempertahankan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik dalam belajar kimia. Guru yang 

baik akan selalu dengan sukarela menerapkan berbagai macam strategi agar mendapatkan hasil 

yang lebih efisien dan inovatif [14]. Salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk 

menimbulkan motivasi adalah menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik [11]. Guru dapat 

memberikan stimulus eksternal yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik dengan cara 

memberikan motivasi yang memukau [15]. Strategi yang dibuat oleh guru tertuang dalam silabus, 

RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan skenario pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih [1]. RPP dibuat sebagai pedoman guru 
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untuk menciptakan dan mengendalikan suasana kelas agar tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif, menyenangkan, dan pembelajaran bermakna. 

 Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar RPP dalam mata pelajaran kimia yang 

digunakan tidak disusun secara rinci pada aspek motivasi. Lebih dari 80% RPP hanya disusun 

dengan memperhatikan seluruh materi tersampaikan tanpa ada upaya untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Hasil analisis 26 RPP kelas X semester 2 dari Skripsi Mahasiswa S-1 

Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya, hanya 1 RPP yang memotivasi peserta didik 

menggunakan video, 4 RPP memotivasi menggunakan gambar, 1 RPP memotivasi menggunakan 

peta konsep, 5 RPP memotivasi menggunakan fenomena, 2 RPP memotivasi dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dan 13 RPP memotivasi menggunakan pertanyaan. Hasil 

analisis 6 RPP guru untuk materi kelas X semester 2, terdapat 1 RPP memotivasi menggunakan 

gambar, 2 RPP memotivasi menggunakan video, 2 RPP memotivasi menggunakan pertanyaan, dan 

2 RPP memiliki motivasi yang kurang jelas karena tidak dijabarkan dengan rinci. 

Pemberian motivasi merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta 

didik agar peserta didik lebih memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru. Pemberian motivasi yang tepat harus disusun dengan strategi yang jitu agar 

motivasi yang diberikan guru (motivasi eksternal) dapat meningkatkan motivasi internal peserta 

didik. Belum ada yang menyusun berbagai macam motivasi yang memukau untuk materi kelas X 

semester 2 yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Berdasarkan uraian latar belakang  di 

atas tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengahasilkan BMPD yang layak digunakan pada 

pembelajaran kimia di SMA kelas X semester 2. 

 

2.  Metode 

Subyek penelitian adalah draf BMPD yang terdiri dari sembilan set, yaitu (1) BMPD Fun with 

Soap; (2) BMPD Lava Lamp; (3) BMPD Kertas Ajaib; (4) BMPD Ice Boiling Water; (5) BMPD 

Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit; (6) BMPD Lampu Lalu Lintas Mangan; (7) BMPD Jam 

Iodin; (8) BMPD Golden Rain; dan (9) BMPD Hydrogen Rocket. BMPD dikembangkan mengikuti 

tahapan analyze, design, develop, implement, evaluate (ADDIE) sesuai Branch (2010) [16]. Model 

ini memeliki dua tahap evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penelitian ini 

pengembangan BMPD sampai tahap evaluasi formatif. Setelah didapatkan draf BMPD, kemudian 

dilakukan uji kelayakan. Kriteria kelayakan didasarkan meliputi validitas (isi dan konstruk), 

kepraktisan, dan efektivitas [17]. Kriteria validitas didasarkan data hasil expert judgement dari tiga 

orang validator. Kriteria kepraktisan dan efektivitas didasarkan penilaian yang diberikan oleh tiga 

orang guru kimia sesaat setelah uji coba BMPD. Sumber data penelitian berasal dari hasil telaah, 

validasi, dan data hasil uji coba. Keseluruhan data dianalisis secara deskriptif. Uji coba dilakukan 

pada 3 orang guru kimia SMA, dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu lembar telaah, validasi, dan angket respon guru.  

Data telaah yang didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu hasil masukan 

dan penilaian oleh ahli/pakar dibidang kimia untuk perbaikan BMPD yang dikembangkan. Data 

validitas isi (relevansi) dan validitas konstruk (konsistensi) berdasarkan data hasil expert judgement 

dari tiga orang ahli/pakar (validator) dalam bidang kimia/pembelajaran kimia. Validitas isi dapat 

dipenuhi dengan berpedoman pada sebuah prinsip bahwa produk pengembangan tidak boleh ada 

salah secara konseptual. BMPD yang dikembangkan tidak boleh ada salah konsep ditinjau dari 

kompetensi inti, bahan memotivasi maupun konten kimianya. Validitas konstruk dapat dipenuhi 

dengan berpedoman pada desain pengembangan yang harus dipenuhi. Desain pengembangan 

BMPD adalah sebuah bahan ajar yang dapat mememuhi indikator motivasi. Data hasil validasi 

BMPD dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Skor hasil validasi diperoleh berdasarkan kriteria 

penilaian menggunakan skala Likert yang disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Skala Likert pada Kriteria Validitas 

Skala Penilaian 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak valid 

Kurang valid 

Cukup valid 

Valid 

Sangat valid 

[18] 

Terhadap skor yang diberikan validator pada setiap kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) 

setiap kriteria yang diberikan oleh masing-masing validator, kemudian dilakukan analisis 

deskriptif. Penetapan ada atau tidaknya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor penilaian 

digunakan nilai percentage of agreement menggunakan formula yang dikembangkan oleh Borich 

(1994). Formula itu adalah sebagai berikut: 

 

[19] 

dengan keterangan, 

R = Koefisien persentage of agreement  

A = Skor tertinggi dari validator 

B = Skor terendah dari validator 

Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah para validator dinyatakan saling sepakat atas penilaian 

yang diberikan jika nilai R ≥ 75% [19]. BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas isi jika tidak 

didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah 

dan jika setiap kriteria penilaian memiliki Mo minimal 4 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman 

antar validator. BMPD dinyatakan memenuhi syarat validitas konstruk, jika setiap kriteria penilaian 

memiliki Mo minimal 4 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman antar validator. BMPD dapat 

diujicobakan setelah BMPD memenuhi syarat validitas.  

Angket respon guru diberikan sesaat setelah guru melakukan uji coba terbatas kemudian 

hasilnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Respon guru menunjukkan kepraktisan dan 

efektivitas BMPD yang dikembangkan. Kepraktisan dapat dipenuhi dengan berpedoman pada 

prinsip bahan ajar yang dikembangkan harus berguna dan dengan mudah digunakan sesuai tujuan 

pengembang [17]. BMPD yang dikembangkan harus berguna secara nyata dan dengan mudah bagi 

guru menggunakannya untuk memotivasi peserta didik. Efektivitas dapat dipenuhi dengan 

berpedoman pada prinsip bahwa hasil perlakuan dari bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai 

dengan tujuan pengembang [17]. BMPD yang dikembangkan harus dapat membantu guru 

memotivasi peserta didik sesuai dengan indikator motivasi. Skor kepraktisan dan efektivitas 

diperoleh berdasarkan kriteria penilaian menggunakan skala Likert yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Skala Likert pada Kriteria Kepraktisan dan Efektivitas 

Skala Penilaian 

1 

2 

3 

4 

Sangat tidak setuju 

Kurang setuju 

Setuju 

Sangat Setuju 

[18] 

Terhadap skor yang diberikan guru pada setiap kriteria ditentukan modus penilaian (Mo) setiap 

kriteria yang diberikan oleh masing-masing guru, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Penilaian 

jika menghasilkan modus 4 (sangat setuju) dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD 

dinyatakan sangat praktis dan sangat efektif. Penilaian jika menghasilkan modus 3 (setuju) dengan 

indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan praktis dan efektif. Penilaian jika 

Percentage of agreement (R) = [1- 
𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
] x100% 
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menghasilkan modus 2 (kurang setuju) dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan 

kurang praktis dan kurang efektif. Penilaian jika menghasilkan modus 1 (sangat tidak setuju) 

dengan indikator yang ditanyakan, maka BMPD dinyatakan sangat tidak praktis dan sangat tidak 

efektif. Penetapan ada atau tidaknya kesepakatan antar penilai dalam memberikan skor penilaian 

digunakan nilai percentage of agreement  menggunakan formula yang dikembangkan oleh Borich 

[19]. Kriteria penyimpulan atas nilai R adalah guru dinyatakan saling sepakat atas penilaian yang 

diberikan jika nilai R ≥ 75% [19].  BMPD dinyatakan memenuhi syarat kepraktisan dan efektivitas, 

jika setiap kriteria penilaian memiliki Mo minimal 3 dan tidak ditemukan ketidaksepemahaman 

antar guru.  

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengembangan BMPD, data validitas, 

kepraktisan, dan efektivitas. Tahap terakhir dari model pengembangan ADDIE yang digunakan 

adalah evaluasi yang pada penelitian ini dibatasi hanya pada evaluasi formatif. Evaluasi formatif 

dilakukan untuk mengumpulkan data evaluasi pada setiap tahapnya guna menyempurnakan BMPD 

yang dikembangkan [16]. Evaluasi formatif dalam artikel ini telah dimasukkan pada setiap tahapan 

model ADDIE. Berikut adalah uraian hasil pengembangan BMPD yang menggunakan model 

ADDIE pada tiap tahapnya. 

Tahap Analyzed (Analisis) 

Analisis dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada saat 

pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini yang dilakukan merupakan analisis potensi masalah ditinjau 

dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Hal yang dilakukan pada tahap analisis yaitu, 

(1) analisis silabus yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, dan materi pokok, analisis silabus dilakukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran 

dalam rangka memotivasi peserta didik; (2) analisis karakteristik dan kebutuhan peserta didik, 

analisis ini dilakukan untuk menentukan bentuk motivasi yang paling tepat digunakan; dan (3) 

analisis karakteristik dan kebutuhan guru, analisis ini dilakukan untuk menentukan strategi 

motivasi yang akan digunakan. Pada tahap analisis ini dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai 

berikut: (1) belum mencantumkan indikator motivasi sehingga perlu ditambahkan indikator 

motivasi; dan (2) kurang tajamnya analisis motivasi sehingga perlu mempertajam analisis ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi motivasi. 

Tahap Design (Desain)  

Tahapan design dilakukan bertujuan untuk membuat rancangan (blue print). Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah penulisan dan pemilihan format BMPD. Struktur BMPD yang akan 

dikembangkan meliputi: (1) judul; (2) Kompetensi Dasar (KD); (3) aktivitas guru; (4) informasi 

tambahan; dan (5) penilaian motivasi. Pada tahap ini dihasilkan kerangka BMPD yang berisi 

rancangan materi dan kegiatan dalam BMPD yang disesuaikan dengan pokok materi dan 

kompetensi utama dalam KD. Selain kerangka BMPD, pada tahap ini juga dihasilkan instrumen 

penilaian antara lain, lembar pengkajian, lembar validasi, dan angket respon. Evaluasi yang 

dilakukan pada tahap ini mendapatkan hasil yakni terdapat beberapa kekurangsesuaian materi 

dengan rancangan motivasi, kegiatan pembelajaran dengan bahan motivasi, serta instrumen 

penilaian dengan komponen penilaian dan indikator motivasi. 

Tahap Develop (Pengembangan) 

Tahapan develop dilakukan bertujuan untuk mengembangkan desain yang telah dibuat menjadi 

produk BMPD yang telah direvisi berdasarkan masukan penelaah dan validator. Terdapat 9 BMPD 

yang dikembangkan berdasarkan 5 KD. Setiap BMPD memiliki sub judul dengan rincian, BMPD 1 

(fun with soap), BMPD 2 (lava lamp), BMPD 3 (kertas ajaib), BMPD 4 (ice boiling water), BMPD 

5 (larutan elektrolit dan non elektrolit), BMPD 6 (lampu lalu lintas mangan), BMPD 7 (jam iodin), 

BMPD 8 (golden rain), BMPD 9 (hydrogen rocket). Berikut merupakan cuplikan BMPD yang 

termuat pada Gambar 1 sampai Gambar 4. 
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Gambar 1. Tampilan Sub Judul dan KD dalam BMPD 

Gambar 1 menampilkan sub judul dan KD yang terdapat dalam BMPD 1 yakni fun with soap. 

Penulisan KD bertujuan untuk melihat kompetensi utama yang harus dicapai yang kemudian 

dijadikan dasar motivasi. Motivasi harus dapat membantu peserta didik mencapai kompetensi 

utama dalam KD. Setiap BMPD yang dikembangkan telah disesuaikan dengan KD yang 

digunakan. 

 

Gambar 2. Tampilan Aktivitas Guru pada BMPD 

Gambar 2 menampilkan screenshot dari video yang digunakan dan aktivitas guru yang akan 

dilakukan untuk memotivasi. Aktivitas guru memuat kegiatan utama yang dilakukan oleh guru 

berupa demonstrasi singkat atau menampilkan video. Penambahan aktivitas guru pada BMPD 

bertujuan untuk guru siap dan memahami apa saja yang akan dilakukan untuk memotivasi peserta 

didik. Terdapat link video yang dapat diakses agar guru dapat lebih memahami motivasi yang akan 

ditampilkan. 

 

Gambar 3. Tampilan Informasi Tambahan yang Memuat Materi pada BMPD 

Gambar 3 menampilkan informasi tambahan memuat materi yang mendasari motivasi pada  

BMPD. Pada bagian informasi tambahan ini juga tersedia sumber rujukan yang dapat digunakan 

guru untuk semakin memperdalam materi. Penulisan informasi tambahan ini berguna untuk 

memudahkan guru belajar dan mempersiapkan motivasi. 
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Gambar 4. Tampilan Angket Respon Guru pada BMPD 

Gambar 4 menampilkan angket respon guru yang digunakan guru untuk menilai motivasi 

setelah melakukan kegiatan motivasi. Terdapat 2 jenis angket respon, yakni angket respon tertutup 

dan angket respon terbuka. Guru dapat memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah 

disediakan pada angket tertutup. Guru harus menuliskan pendapat setelah menggunakan BMPD 

pada bagian angket terbuka. Angket respon ini digunakan untuk menilai kepraktisan dan efektivitas 

BMPD yang dikembangkan. 

Hasil dari tahap develop adalah seperangkat BMPD yang telah mengalami perbaikan didasarkan 

pada saran penelaah maupun validator. Evaluasi yang didapatkan dari tahap develop adalah hasil 

pengkajian dari penelaah dan validasi dari validator. Desain BMPD yang telah dibuat yang disebut 

Draf 1 ditelaah oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan kritik/saran sehingga dapat dilakukan 

revisi kembali menghasilkan BMPD Draf 2. Draf 2 selanjutnya diserahkan pada validator untuk 

dilakukan proses validasi, kemudian Draf 2 kembali diperbaiki sesuai dengan kritik/saran validator 

menghasilkan Draf 3. Draf 3 yang dihasilkan tidak perlu dilakukan proses validasi kembali, 

kemudian Draf 3 digunakan untuk uji coba pada proses implementasi. 

Validitas 

Validitas BMPD yang dikembangkan ditinjau dari validitas isi dan validitas konstruk sesuai 

dengan rekomendasi Nieveen dan Plomp [17]. Hasil validasi pada BMPD fun with soap disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Validasi BMPD Fun with Soap 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

Validitas Isi 

1. 
Fakta ini memiliki relevansi untuk melatihkan 

kemampuan menerapkan. 
4 4 5 4 100 88 88 

2. 

Substansi memeliki relevansi sebagai bahan untuk 

memotivasi pembelajaran teori VSEPR dan 

domain elektron dalam menentukan bentuk 

molekul. 

5 4 5 5 88 100 88 

3. 

Substansi dapat mengarahkan kepada pemahaman 

peserta didik tentang konsep bentuk molekul.

  

4 4 5 4 100 88 88 

Validitas Konstruk 

4. 

Indikator 

attention 

Tampakan motivasi berpeluang 

menarik perhatian. 
4 5 5 5 88 88 100 

5. 

Arahan guru berpotensi 

menjadikan PD berpartisipasi 

aktif. 

4 4 5 4 100 88 88 
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No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

6. 

Indikator 

relevance 

Substansi motivasi telah 

disesuaikan dengan materi. 
4 4 5 4 100 88 88 

7. 

Demonstrasi mencerminkan 

kegunaan bentuk molekul dalam 

menentukan sifat kepolaran. 

5 4 5 5 88 100 88 

8. 

Indikator 

confidence 

Motivasi berpotensi menambah 

keyakinan PD untuk mencapai 

KD. 

4 4 5 4 100 88 88 

9. 

Substansi motivasi berpotensi 

membuka kesadaran PD bahwa 

materi bermanfaat pada 

kehidupan sehari-hari. 

5 4 5 5 88 100 88 

10. 
Indikator hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

Substansi motivasi berpotensi 

menjadikan PD memiliki 

keinginan mempelajari materi. 

4 4 5 4 100 88 88 

11. 

Substansi motivasi berpotensi 

mendorong PD semangat belajar 

kimia. 

5 4 5 5 88 100 88 

Kriteria validitas isi yang digunakan adalah tidak didapati validator yang menuliskan atau 

menyatakan BMPD memuat konsepsi yang salah ditinjau dari kompetensi inti, bahan memotivasi 

maupun konten kimianya serta modus skor minimal 4 pada setiap kriteria dan nilai percentage of 

agreement antar validator di atas 75%, maka dapat diberikan analisis sebagai berikut. Berdasarkan 

hasil pada Tabel 3 pada bagian validitas isi dapat diketahui bahwa tidak didapati validator yang 

menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah ditinjau dari kompetensi 

inti, bahan memotivasi maupun konten kimianya. Dari tiga kriteria, dua kriteria mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) dan satu kriteria mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid). Tidak pula didapati 

nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD fun with soap yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi).  

Kriteria validitas konstruk yang digunakan adalah modus skor minimal 4 pada setiap kriteria 

dan nilai percentage of agreement antar validator di atas 75%, maka dapat diberikan analisis 

sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 3 pada bagian validitas konstruk dari 8 kriteria yang 

mempresentasikan konsistensi BMPD dengan indikator motivasi tidak satu pun kriteria yang 

mendapat skor penilaian dengan modus di bawah 4. Empat kriteria mendapatkan skor penilaian 

dengan modus 4 (valid), dan 4 kriteria lainnya mendapat skor penilaian dengan modus 5 (sangat 

valid). Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah angka 75% pada keseluruhan 

kriteria yang dipakai menilai BMPD fun with soap. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD fun 

with soap yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas konstruk (konsistensi). 

Dengan menggunakan cara yang sama dilakukan penilaian pada delapan BMPD selanjutnya. 

BMPD yang kedua adalah lava lamp. Pada bagian validitas isi BMPD ini mendapatkan nilai modus 

5 (sangat valid) pada kriteria satu, sedangkan pada kriteria dua dan 3 mendapatkan nilai modus 4 

(valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat 

konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 kriteria yang digunakan dua kriteria 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan enam kriteria mendapatkan nilai modus 4 (valid). 

Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD lava lamp. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD lava lamp 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 
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BMPD yang ketiga adalah kertas ajaib. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) pada 

seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi maupun validitas konstruk. Tidak didapati 

validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Tidak 

pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD kertas ajaib. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD kertas 

ajaib yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 

BMPD yang keempat adalah ice boiling water. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 (valid) 

pada seluruh kriteria validitas isi. Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan 

bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk terdapat tiga kriteria 

yang mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan lima kriteria mendapatkan nilai modus 4 

(valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD ice boiling water. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD ice 

boiling water yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan 

konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kelima adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. BMPD ini mendapatkan nilai 

modus 4 (valid) pada seluruh kriteria validitas isi. Tidak pula didapati validator yang menuliskan 

atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk 

terdapat satu kriteria yang mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) dan tujuh kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% 

pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai BMPD ini. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

draf BMPD larutan elektrolit dan non elektrolit yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari 

validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang keenam adalah lampu lalu lintas mangan. BMPD ini mendapatkan nilai modus 4 

(valid) pada seluruh kriteria yang digunakan baik validitas isi maupun validitas konstruk. Tidak 

didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. 

Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang 

digunakan untuk menilai BMPD ini. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD lampu lalu lintas 

mangan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi). 

BMPD yang ketujuh adalah jam iodin. Pada bagian validitas isi BMPD ini mendapatkan nilai 

modus 5 (sangat valid) pada kriteria dua, sedangkan pada kriteria satu dan tiga mendapatkan nilai 

modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau menyatakan bahwa BMPD 

memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 kriteria yang digunakan 

seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai percentage of agreement di 

bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai BMPD jam iodin. Fakta ini 

menjadi bukti bahwa draf BMPD jam iodin yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari 

validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kedelapan adalah golden rain. BMPD ini merupakan satu-satunya dari 9 BMPD 

yang dikembangkan dimana motivasi yang digunakan berbentuk video. Pada bagian validitas isi 

BMPD ini mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) pada kriteria satu dan tiga, sedangkan pada 

kriteria dua mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau 

menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 

kriteria yang digunakan seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai 

percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai 

BMPD golden rain. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD golden rain yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

BMPD yang kesembilan adalah hydrogen rocket. Pada bagian validitas isi BMPD ini 

mendapatkan nilai modus 5 (sangat valid) pada kriteria satu, sedangkan pada kriteria dua dan tiga 

mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak pula didapati validator yang menuliskan atau 
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menyatakan bahwa BMPD memuat konsepsi yang salah. Pada bagian validitas konstruk, dari 8 

kriteria yang digunakan seluruhnya mendapatkan nilai modus 4 (valid). Tidak didapati nilai 

percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang digunakan untuk menilai 

BMPD hydrogen rocket. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD hydrogen rocket yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria dari validitas isi (relevansi) dan konstruk (konsistensi). 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dari kriteria validitas isi dan konstruk dengan demikian 

sesuai untuk mendukung pembelajaran. BMPD pada kriteria validasi isi (relevansi) dan konstruk 

(konsistensi) mendapatkan penilaian sesuai bahkan sangat sesuai dari expert, maka BMPD tersebut 

dapat dipercaya (valid) untuk digunakan untuk mendukung guru memotivasi peserta didik sesuai 

dengan tujuan bahan ajar ini dikembangkan. BMPD dinyatakan telah memenuhi syarat dari kriteria 

validitas isi dan konstruk sebagai perangkat untuk memotivasi peserta didik.  

Dengan tersedianya BMPD yang memenuhi syarat validitas isi maupun konstruk, guru akan 

lebih mudah memotivasi peserta didiknya. BMPD dapat dijadikan guru sebagai strategi jitu untuk 

aktivitas memotivasi, sesuai dengan tugas guru yakni guru harus dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan motivasi peserta didik sehingga pembelajaran dikatakan berhasil [8] [14] [20] 

[21] [22] [23]. Peserta didik ketika termotivasi akan memperhatikan kegiatan pembelajaran, peserta 

didik akan menaruh minat yang tinggi terkait pembelajaran yang dilakukan [10] [24] dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran [25] [26]. Peserta didik juga akan percaya bahwa 

pembelajaran yang dilakukan bermanfaat bagi kehidupan dan peserta didik akan menyadari 

kebermaknaan materi [10] [27] [28]. Peserta didik yang termotivasi akan percaya/merasa mampu 

mempelajari materi [10] [29]. Peserta didik akan semangat belajar, sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang baik ketika peserta didik termotivasi [11] [30] [31]. 

Tahap Implement (Implementasi) 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dengan cara implementasi penggunaan BMPD yang 

dikembangkan pada guru. BMPD yang dikembangkan diterapkan pada 3 orang guru kimia SMA 

dari 3 sekolah yang berbeda. Tahap implementasi dilakukan secara online (dikarenakan terdampak 

pandemi Covid-19) pada tanggal 8 April hingga 20 April 2020. BMPD yang telah direvisi 

diberikan kepada guru dan guru diminta membaca serta melihat video yang tersedia kemudian guru 

memberikan penilaian pada lembar angket terbuka dan tertutup yang telah disediakan. Guru 

kemudian diminta mengirimkan kembali BMPD yang sudah dinilai untuk kemudian dianalisis oleh 

peneliti. Evaluasi pada tahap ini adalah terkumpulnya angket respon guru yang kemudian dijadikan 

sumber data kepraktisan dan efektivitas. Terdapat 2 angket yakni angket terbuka dan angket 

tertutup. Dari kedua angket ini kemudian dianalisis sehingga mendapatkan data kepraktisan dan 

efektivitas dari BMPD yang dikembangkan. 

Kepraktisan 

Kriteria kepraktisan menurut Nieveen dan Plomp (2013) yaitu bahwa BMPD yang 

dikembangkan harus berguna secara nyata dan dengan mudah bagi guru untuk menggunakan sesuai 

tujuan pengembang [17]. Dari seluruh BMPD yang dikembangkan, semua guru yang terlibat dalam 

penelitian memberikan skor penilaian yang sama. Kepraktisan BMPD diperoleh dari angket respon 

guru yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Angket Respon Guru bagian Kepraktisan 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

1. 
Petunjuk penggunaan motivasi telah disajikan 

dengan jelas. 

4 4 4 4 100 100 100 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 4 4 4 4 100 100 100 

3. 
Jenis, ukuran, dan warna huruf mudah dibaca.

  

4 4 4 4 100 100 100 

4. Alokasi waktu yang diberikan cukup. 4 4 4 4 100 100 100 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4 dapat  diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD sulit untuk digunakan. Dari empat kriteria yang digunakan semua guru memberikan 

nilai tertinggi dalam skala penilaian yang digunakan yakni 4 (sangat sesuai) yang mendandakan 

BMPD sangat praktis digunakan. Tidak pula didapati nilai percentage of agreement di bawah 75% 

pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk 

membuktikan keselarasan jawaban guru pada angket tertutup juga menunjukkan hasil yang sejalan 

dengan hasil dari angket tertutup. Guru merasa BMPD yang dikembangkan sangat praktis untuk 

digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa draf BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 

dari kepraktisan. 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat kepraktisan. Seluruh 

BMPD yang dikembangkan dengan demikian sangat praktis sesuai dengan tujuan BMPD ini 

dikembangkan. Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan praktis ini diharapkan dapat 

memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik. 

Efektivitas 

Kriteria efektivitas menurut Nieveen dan Plomp (2013) yaitu bahwa hasil dari perlakuan dengan 

menggunakan BMPD yang dikembangkan sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga dikatakan 

efektif [17]. BMPD yang dikembangkan harus dapat membantu guru dalam menjalankan tugasnya 

untuk memotivasi peserta didik. Keberhasilan guru dalam proses memotivasi peserta didik 

disesuaikan dengan indikator motivasi yang digunakan. Dari seluruh BMPD yang dikembangkan, 

semua guru yang terlibat dalam penelitian memberikan skor penilaian yang sama. Efektivitas 

BMPD diperoleh dari angket respon guru yang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Angket Respon Guru bagian Efektivitas 

No 
Pernyataan Pemenuhan Komponen Isi dan 

Konstruk 

Pemberian Skor 

Validitas oleh 

Validator 

Percentage of 

Agreement 

V1 V2 V3 Mo V1-2 V1-3 V2-3 

1. 

Motivasi menarik perhatian peserta didik dan 

membuat peserta didik bersedia berpartisipasi 

belajar (attention). 

4 4 4 4 100 100 100 

2. 
Motivasi yang diberikan telah memuat arahan pada 

materi yang akan diajarkan (relevance). 

3 4 4 4 88 88 100 

3. 
Motivasi yang diberikan telah berkaitan dengam 

kehidupan sehari-hari (relevance).   

3 4 4 4 88 88 100 

4. 

Motivasi yang diberikan membantu peserta didik 

untuk mendapatkan pengetahuan awalnya terhadap 

materi yang akan diajarkan (confidence). 

4 4 4 4 100 100 100 

5. 
Motivasi yang disajikan mampu membantu guru 

menjalankan kewajibannya (confidence). 

4 4 4 4 100 100 100 

6. 

Motivasi mampu membuat peserta didik semangat 

untuk belajar materi terkait (hasrat dan keinginan 

untuk berhasil). 

4 4 4 4 100 100 100 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 dapat  diketahui bahwa tidak didapati guru yang menyatakan 

bahwa BMPD sulit untuk digunakan. Dari enam kriteria yang digunakan semua kriteria 

mendapatkan nilai modus 4 (sangat sesuai) menunjukkan BMPD sangat efektif. Tidak pula didapati 

nilai percentage of agreement di bawah 75% pada keseluruhan kriteria yang dipakai menilai 

BMPD. Angket terbuka yang digunakan untuk membuktikan keselarasan jawaban guru pada 

angket tertutup juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil dari angket tertutup. Guru 

merasa BMPD yang dikembangkan sangat efektif untuk digunakan. Fakta ini menjadi bukti bahwa 

draf BMPD yang dikembangkan telah memenuhi kriteria dari efektivitas. 

Seluruh BMPD yang dikembangkan dinyatakan telah memenuhi syarat efektivitas. Seluruh 

BMPD yang dikembangkan dengan demikian sangat efektif sesuai dengan tujuan BMPD ini 

dikembangkan. BMPD ini dinilai sangat efektif untuk menjadikan peserta didik termotivasi sesuai 
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dengan indikator motivasi yang digunakan. Ketersediaan BMPD yang telah dinyatakan efektif ini 

diharapkan dapat memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya untuk memotivasi peserta didik. 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesembilan BMPD yang dikembangkan memenuhi 

syarat kelayakan. Setiap indikator dari kesembilan BMPD sebagai pemotivasi memperoleh 

penilaian dari validator dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-5 dengan nilai 

percentage of agreement antar validator di atas 75%. Kesembilan BMPD dinyatakan memenuhi 

syarat kepraktisan dan efektivitas karena pada setiap indikatornya memperoleh penilaian dari guru 

pengguna dengan modus (Mo) minimal 4 pada rentang skor 1-4 dengan nilai percentage of 

agreement (R) antar guru pengguna di atas 75%. 
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