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INTISARI 

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA 

BERORIENTASI CHEMOEENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP 

Oleh: Isnaini Nurul H, 10670042, Dosen Pembimbing: Karmanto, M.Sc. 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan sumber belajar berupa buku 

panduan percobaan berorientasi Chemoentrepreneurship. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk (1) Mengembangkan Buku Panduan Percobaan Kimia 

Berorientasi Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap 

yang memiliki ciri proses dan karakteristik sebagai buku panduan percobaan yang 

baik.(2) Mengetahui kualitas Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemontrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap berdasarkan 

penilaian guru SMA/MA. 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model 4-D (Define, Design, Development, Disseminate) yang dibatasi sampai 

tahap Development. Prosedur penelitian diawali dengan analisis kebutuhan di 

sekolah, analisis KI dan KD. Tahap perancangan dilakukan dengan 

mengumpulkan referensi dan uji oba di laboratorium. Tahap Pengembangan 

dilakukan dengan membuat buku panduan percobaan kimia yang divalidasi oleh 

dosen pembimbing, ahli materi, ahli media, dinilaikan kepada 3 guru kimia SMA, 

dan direspon oleh 32 peserta didik kelas XI SMA/MA di Yogyakarta. Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan adalah lembar wawancara, lembar validasi ahli 

materi dan ahli media, lembar penilaian kualitas oleh guru dan lembar respon oleh 

peserta didik. 

Hasil penelitian menunjukkanbahwa bukunpanduan percobaan kimia yang 

dihasilkan menurut penilaian guru mendapatkan skor 125,84 dengan kategori 

sangat baik dan persentase keidealan sebesar 93,21%. Berdasarkan respon peserta 

didik, produk yang diperoleh persentase keidealan sebesar 94,04%. Hal ini 

menunjukkan bahwa buku panduan percobaan yang dihasilkan layak digunakan 

sebagai sumber belajar bagi peserta didik kelas XI SMA/MA jurusan IPA. 

 

Kata Kunci: pengembangan sumber belajar, buku panduan percobaan, 

Chemoentrepreneurship. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 menyajikan Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar 

untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang 

disajikan menuntut adanya proses pengolahan, penalaran dan penyajian ke 

dalam ranah konkret. Oleh karena itu, baik guru maupun peserta didik 

dituntut untuk dapat mengolah, menalar, dan menyajikan setiap materi 

yang disajikan. Selain itu, tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab. 

Guna mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut guru dituntut 

untuk lebih kreatif dalam menyajikan proses pembelajaran. Selain itu 

peserta didik juga dilibatkan dalam proses pembelajaran. Salah satu 

pembelajaran yang melibatkan peran dan keaktifan peserta didik adalah 

kimia. Dalam pembelajaran kimia peserta didik diarahkan untuk mencari 

secara ilmiah dan menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini bertujuan 

untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah 

serta mengkomunikasikannya sebagai salah satu aspek penting kecakapan 

hidup (Mulyasa, 2009:133). 
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Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran kimia 

adalah percobaan. Kurikulum 2013 menyajikan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang berkenaan dengan percobaan. Percobaan adalah 

suatu metode yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik sebagai pembuktian dari konsep. Peserta didik dapat 

melakukan praktik langsung sesuai dengan konsep yang sedang 

dipelajarinya dengan cara trial and error, sehingga peserta didik dapat 

membuktikan konsep-konsep kimia.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kimia di 

SMA Negeri 8 Yogyakarta, MAN Laboratorium UIN Yogyakarta dan 

SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta
1
, dalam pembelajaran kimia perlu 

ditunjang dengan adanya percobaan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang kimia. Keterlaksanaan 

percobaan dapat ditunjang dengan adanya buku panduan percobaan. 

Namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut masih ada sekolah yang 

belum melaksanakan percobaan sebagai penunjang dalam kegiatan 

pembelajaran kimia. Guru hanya menerangkan konsep-konsep kimia di 

depan kelas. Selain itu, ketersediaan buku panduan percobaan juga masih 

kurang. Percobaan-percobaan yang dilakukan diambil dari lembar kerja 

peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Menurut Ibu Eny Triastuti, 

S.Pd
2
, percobaan yang dilaksanakan seharusnya tidak hanya kegiatan yang 

                                                           
1
 Wawancara dilakukan kepada ibu Dra. Shinta Bagaskara guru SMA N 8 Yogyakarta, ibu Eny 

Triastuti, S. Pd.  guru SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta, dan ibu Sri Dewi Subaroroh, S. Pd. 

guru MAN Lab UIN Yogyakarta pada tanggal 19 Februari 2014. 
2
 Guru SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. 
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dilaksanakan di laboratorium saja, tetapi percobaan yang dapat 

dilaksanakan di kelas atau di alam karena peserta didik akan mendapatkan 

pengalaman langsung dari percobaan tersebut dan memanfaatkan bahan-

bahan yang berasal dari alam. Namun, guru-guru umumnya masih 

melaksanakan percobaan di laboratorium dapat membuat peserta didik 

enggan karena penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, 

percobaan yang dilaksanakan biasanya kurang memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik dan terkesan monoton.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu 

adanya percobaan baik di dalam laboratorium maupun di lingkungan 

sekitar dan dapat memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di alam. 

Selain itu, untuk menunjang percobaan tersebut perlu adanya buku 

panduan percobaan. Buku panduan percobaan yang diharapkan adalah 

buku panduan percobaan yang dapat menghantarkan peserta didik untuk 

menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam percobaan tersebut. 

Selain itu, buku panduan percobaan ini dapat menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan peserta didik dan dapat membuat peserta didik lebih aktif, 

kreatif dan inovatif sesuai yang terkandung dalam Kurikulum 2013 tanpa 

meninggalkan konsep yang terkandung di dalamnya. Maka perlu 

dikembangkan buku panduan percobaan yang dapat meningkatkan 

keaktifan, kreativitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan peserta didik. Salah 

satu pendekatan yang dapat digabungkan dengan buku panduan percobaan 

adalah Chemoentrepreneurship.  
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Chemoentrepreneurship atau pendekatan CEP merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual, yaitu pendekatan kimia 

yang mengaitkan materi yang sedang dipelajari dengan objek nyata. Selain 

memperoleh materi pelajaran, peserta didik juga memiliki kesempatan 

untuk mempelajari proses pengolahan suatu bahan menjadi suatu produk 

yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan menumbuhkan semangat 

berwirausaha. Melalui pendekatan CEP ini diharapkan siswa lebih kreatif, 

sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari (Supartono, 2009: 477).  

Buku panduan percobaan kimia berorientasi Chemoentrepreneurship 

yang dikembangkan menuntut peserta didik untuk lebih bersikap aktif dan 

kreatif dalam percobaan. Penggunaan pendekatan ini diharap peserta didik 

dapat mempraktekkan pembuatan suatu produk yang bermanfaat dan 

bernilai ekonomis dan sesuai dengan konsep yang ada. Selain itu, 

penggunakan pendekatan Chemoentrepreneurship dapat menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan peserta didik, agar ketika peserta didik lulus dari 

SMA/MA mempunyai keterampilan yang dapat dikembangkan dalam 

dunia kewirausahaan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana ciri proses pengembangan dan karakteristik buku panduan 

percobaan kimia berorientasi Chemoentrepreneurship untuk 

SMA/MA kelas XI semester genap yang dihasilkan? 

2. Bagaimana kualitas buku panduan percobaan kimia berorientasi 

Chementrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap yang 

dihasilkan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap 

yang memiliki ciri proses dan karakteristik sebagai buku panduan 

percobaan yang baik. 

2. Mengetahui kualitas Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemontrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap 

berdasarkan penilaian guru SMA/MA. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk pengembangan ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 

1. Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship 

untuk SMA/MA kelas XI semester genap berbentuk media cetak 

dengan ukuran kertas B5 dan sampul berwarna biru. 

2. Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship 

untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap dibuat dengan software 

Corel Draw X5 dan Microsoft Word versi 2007. 

3. Jenis huruf yang digunakan adalah Candara. 
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4. Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship 

untuk SMA/MA kelas XI semester genap berisi kumpulan percobaan 

untuk mata pelajaran kimia kelas XI semester genap yang memuat 3 

bab, yaitu larutan asam-basa, larutan penyangga, dan koloid.  

5. Komponen-komponen yang terdapat pada Buku Panduan Percobaan 

Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI 

semester genap adalah: 

a. Judul percobaan 

b. Tujuan percobaan 

c. Dasar teori 

d. Alat dan bahan 

e. Cara kerja 

f. Post test 

g. Asah kreativitasmu 

h. Info Kita 

i. Chemy Shop 

E. Pentingnya Pengembangan 

Penyusunan Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA kelas XI semester genap 

dianggap penting karena diharapkan dapat memberi manfaat yaitu: 

1. Bagi peserta didik 

a. Meningkatkan minat peserta didik terhada pembelajaran kimia; 
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b. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta dan mempermudah 

peserta didik memahami konsep kimia; 

c. Menjadi tambahan sumber belajar penunjang bagi peserta didik 

dalam pembelajaran kimia di SMA/MA. 

2. Bagi guru 

a. Menjadi acuan bagi guru dalam kegiatan percobaan kimia di 

laboratorium; 

b. Menjadi reverensi bagi guru tentang pembelajaran yang 

berorientasi kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Bagi lembaga 

Memberikan inovasi bagi penelitian pengembangan dalam dunia 

pendidikan 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuannya dan keterampilan dalam 

membuat media pembelajaran khususnya materi pelajaran kimia. 

F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Asumsi dan batasan dalam penelitian pengembangan ini antara lain: 

1. Asumsi pengembangan ini, yaitu: 

a. Dosen pembimbing memahami kriteria buku panduan percobaan 

yang baik. 

b. Ahli media adalah dosen yang memahami kriteria buku panduan 

percobaan yang baik. 
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c. Ahli materi adalah dosen kimia yang memiliki pengetahuan di 

bidang kimia dasar dan kewirausahaan 

d. Peer reviewer memahami kriteria buku panduan percobaan yang 

baik. 

e. Reviewer mempunyai pemahaman yang sama tentang kualitas 

buku panduan percobaan. 

2. Buku panduan percobaan ini memiliki batasan, yaitu: 

a. Materi pada buku panduan percobaan kimia ini hanya mencakup 3 

Bab dalam materi pembelajaran kimia tingkat SMA/MA kelas XI 

semester genap, yaitu asam-basa, larutan penyangga, dan koloid. 

b. Buku panduan percobaan kimia ini hanya ditinjau oleh dosen 

pembimbing, satu orang ahli media, satu orang ahli materi, dan 

tiga orang peer reviewers untuk memberi masukan.  

c. Buku panduan percobaan kimia ini dinilai sesuai kriteria buku 

panduan percobaan yang baik oleh 3 guru kimia SMA/MA. 

d. Buku panduan percobaan kimia ini direspon oleh  32 peserta didik 

SMA/MA kelas XI jurusan IPA. 

G. Definisi Istilah 

Beberapa istilah dalam penelitian pengembangan antara lain: 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan dan 

menguji produk yang dihasilkan tersebut. 
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2. Buku panduan percobaan kimia adalah salah satu bahan ajar yang 

berisi kumpulan percobaan-percobaan yang dapat dijadikan pedoman 

oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan percobaan yang 

diselenggarakan di sekolah baik di laboratorium maupun di 

lingkungan. 

3. Pengembangan buku panduan percobaan kimia merupakan suatu 

proses pembuatan buku panduan percobaan dengan melalui beberapa 

tahap, yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, membuat 

rancangan buku panduan percobaan kimia, membuat buku panduan 

percobaan kimia, menilaikan buku panduan percobaan kimia kepada 

guru kimia SMA/MA dan respon peserta didik untuk menentukan 

kualitas buku panduan percobaan yang telah dikembangkan. 

4. Chemoentrepreneurship adalah pendekatan kimia kewirausahaan yang 

mengajarkan peserta didik untuk bersikap aktif dan kreatif dalam 

proses pembelajaran. Selain itu pendekatan ini untuk menghasilkan 

suatu produk dalam proses pembelajaran dengan mengaitkan materi 

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Telah dikembangkan Buku Panduan Percobaan Kimia Berorientasi 

Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Karakteristik Proses 

Buku panduan percobaan dikembangkan melalui model 

pengembangan 4-D (Define, Design, Development, Desiminate), 

tetapi pengembangan buku ini hanya sampai tahap Development. 

Pada tahap Define peneliti melakukan analisis kebutuhan dan 

analisis Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan materi pokok. 

Tahap ini menghasilkan perlu adanya percobaan dalam 

pembelajaran kimia. Pada tahap Design peneliti mengumpulkan 

referensi tentang percobaan-percobaan yang sesuai dengan materi 

pokok dan didapat bab larutan asam basa, larutan penyangga dan 

koloid. Kemudian peneliti mengujiobakan percobaan tersebut di 

laboratorium untuk mengetahui tingkat keberhasilan percobaan 

tersebut dan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing. Pada 

tahap ini juga dihasilkan draf awal buku panduan percobaan kimia 

berorientasi Chemoentrepreneurship. Pada tahap Development 

peneliti mengembangkan produk tersebut dan memvalidasi kepada 
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1 dosen ahli materi, satu dosen ahli media, dan 3 peer reviewers. 

Kemudian dinilaikan kepada tiga guru SMA/MA baik Negeri 

maupun Swasta di daerah Yogyakarta. Buku panduan percobaan 

direspon oleh 32 peserta didik kelas XI SMA Jurusan IPA di 

daerah Yogyakarta. Respon peserta didik dilakukan dengan cara 

ujicoba di laboratorium sekolah dan lingkungan sekolah. Agar 

peserta didik dapat merespon buku panduan tersebut.  

b. Karakteristik Produk  

Buku panduan percobaan yang dikembangkan berorientasi 

Chemoentreprenerurship, yaitu salah satu dari pendekatan 

kontekstual. Komponen konstruktivisme terdapat pada bagian 

dasar teori, dimana peserta didik dapat menggali konsep kimia 

terlebih dahulu. Kemudian komponen Asah Kreativitas agar 

peserta didik dapat mengasah kreativitasnya dengan berdiskusi. 

Komponen Chemoentrepreneurship terdapat dalam Chemy Shop 

yaitu menghubungkan atara konsep kimia dengan kewirausahaan. 

Selain itu disajikan komponen Info Kita agar peserta didik dapat 

menambah pengetahuan yang berkaitan dengan percobaan yang 

dilaksanakan.  

2. Buku panduan percobaan yang dikembangkan layak digunakan 

sebagai auan guru dalam pelaksanaan perobaan kimia di sekolah 

berdasarkan penilaian tiga guru kimia SMA/MA dengan skor 125,84 

dan persentase keidealan sebesar 93,21% dengan kategori sangat baik. 
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Peserta didik memberikan repon dengan persentase keidealan sebesar 

94,04% dengan kategori layak.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pengembangan yang dilakukan memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Buku panduan percobaan yang dikembangkan hanya dinilaikan kepada 

tiga guru kimia SMA/MA dan di respon oleh 32 peserta didik kelas XI 

SMA/MA jurusan IPA di daerah Yogyakarta. 

2. Respon peserta didik dilakukan dengan ujioba di laboratorium sekolah. 

Namun, tidak semua peserta didik melakukan percobaan dengan judul 

yang sama. 

C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Penelitian ini termasuk pengembangan sumber belajar kimia SMA/MA. 

Adapun saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih 

lanjut adalah: 

1. Saran Pemanfaatan 

Pada Proses pembelajaran kimia, buku panduan percobaan kimia dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan percobaan kimia 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Diseminasi 

Buku panduan percobaan kimia berorientasi Chemoentrepreneurship 

untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap yang dikembangkan dapat 

diujicobakan dalam proses pembelajaran skala besar di sekolah. 
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Setelah dipandang layak buku ini dapat disebarluaskan dan digunakan 

oleh guru kimia SMA/MA. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Buku panduan percobaan kimia berorientasi Chemoentrepreneurship 

untuk SMA/MA kelas XI semester genap ini dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan melibatkan guru dan peserta didik. Guru 

diharapkan lebih kreatif dalam menyajikan percobaan, sedangkan 

peserta didik juga diharapkan lebih kreatif dan aktif dalam pelaksanaan 

percobaan. Selain itu, perlu adanya perobaan-perobaan lain yang 

dikaitkan dengan pendekatan Chemoentrepreneurship agar dapat 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik dan menambah 

pengalaman langsung dari peserta didik, sehingga diharapkan peserta 

didik lebih paham dengan konsep kimia yang disajikan dan menambah 

inovasi di dunia pendidikan.  
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

Nama Penilai  : .......................................................... 

NIP   : .......................................................... 

Institusi  : .......................................................... 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bacalah terlebih dahulu kriteria penilaian dan penjabaran kriteria penilaian sebelum memberikan penilaian terhadap Buku 

Panduan Percobaan Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap. 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu Guru terhadap buku panduan percobaan kimia yang 

berpedoman pada lembar “Penjabaran Penilaian Buku Panduan Percobaan”, adapun bentuk penilaian tersebut sebagai berikut: 

SB = SangatBaik  = 5 

B = Baik   = 4 

C  = Cukup  = 3 

K = Kurang  = 2 

SK = Sangat Kurang  = 1 

3. Tuliskan kritik dan saran terhadap buku panduan percobaan kimia yang telah disusun pada lembar yang telah disediakan. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya. 



KRITERIA PENILAIAN 

BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP 

A. Aspek Penulisan dan Organisasi Buku 

1. Kelengkapan identitas buku 

2. Konsistensi dalam penulisan buku 

3. Ketepatan penulisan daftar pustaka 

4. Kelengkapan komponen praktikum 

5. Penggunaan kata kerja operasional pada tujuan pembelajaran 

6. Organisasi konsep dan subkonsep berurutan sesuai silabus kurikulum 2013 

B. Aspek Kebenaran Konsep 

7. Kesesuaian materi dalam percobaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan aplikasi dalam kehidupan 

8. Kesesuaian konsep dalam buku petunjuk dengan konsep yang dikemukakan oleh ahli kimia 

9. Kesesuian penjabaran konsep dalam buku petunjuk dengan tingkat pengetahuan peserta didik 

10. Kesesuaian KI, KD dan Indikator Pencapaian dengan percobaan 



C. Aspek Kedalaman Materi 

11. Kedalaman konsep dalam buku panduan percobaan sesuai dengan bahan ajar 

12. Kedalaman materi sesuai dengan kematangan berfikir peserta didik dan ada tidaknya pengembangan materi 

D. Aspek Kejelasan Kalimat dan Tingkat Keterbacaan 

13. Kejelasan kalimat yang digunakan 

14. Penggunaan bahasa  

15. Kebenaran dan ketepatan istilah kimia yang digunakan 

E. Aspek Tingkat Keterlaksanaan percobaan 

16. Kesesuaian percobaan dengan prosedur K3 

17. Kemudahan pelaksanaan percobaan 

18. Kesesuaian alokasi waktu pembelajaran dalam setiap percobaan 

19. Memberi pengalaman langsung kepada peserta didik 

F. Aspek Muatan Chemoentrepreneurship 

20. Kesesuaian percobaan dengan muatan Chemoentrepreneurship 



G. Aspek Penilaian Hasil Belajar 

21. Ketepatan instrumen penilaian yang mengarahkan peserta didik dalam pemahaman materi 

H. Aspek tampilan Fisik 

22. Desain buku menarik 

23. Desain halaman buku teratur 

24. Cetakan tulisan dan gambar jelas 

25. Penampilan fisik buku dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar 

26. Kejelasan kalimat yang menyertai gambar atau ilustrasi dan kesesuaiannya dengan gambar yang dijelaskan 

27. Penempatan ilustrasi yang strategis 

 

 

 

 

 



PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN 

BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP 

No Kriteria Nilai  Penjabaran Kriteria 

Aspek Indikator 

A.  Penulisan dan 

Organisasi Buku 

Panduan Percobaan 

Kelengkapan identitas buku 

panduan percobaan meliputi: 

a. Judul buku 

b. Pengarang 

c. Kelas 

d. Tahun terbit 

e. Penerbit 

SB Jika memuat semua identitas buku panduan 

percobaan 

 

B Jika memuat 4 komponen dari identitas buku 

panduan percobaan 

 

C Jika memuat 3 komponen dari identitas buku 

panduan percobaan 

 

K Jika memuat 2 komponen dari identitas buku 

panduan percobaan 

 

SK Jika memuat 1 komponen dari identitas buku 

panduan percobaan 

 

Konsistensi dalam penulisan buku 

meliputi: 

a. Judul percobaan diletakkan 

SB Jika memuat 5 komponen penulisan buku 

 

 



di tengah (Center) 

b. Jenis huruf yang digunakan 

adalah Candara 

c. Ukuran huruf normal 

adalah  12 

d. Spasi antar baris pada buku 

panduan percobaan adalah 

1,5 

e. Format tulisan tegak 

B  Jika memuat 4 komponen penulisa buku 

 

C Jika memuat 3 komponen penulisan buku 

K Jika memuat 2 komponen penulisan buku 

SK Jika memuat 1 komponen penulisan buku 

Kelengkapan komponen 

praktikum, meliputi 

a. Judul percobaan 

b. Tujuan percobaan 

c. Dasar teori 

d. Alat dan bahan 

e. Cara kerja 

f. Hasil pengamatan 

g. Pertanyaan 

h. Asah Kreativitasmu 

i. Info Kita 

j. Chemy Shop 

SB Jika 9-10 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

B Jika 7-8 komponen terpenuhi 

 

 

C Jika 5-6 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

K Jika 3-4 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

SK Jika 1-2 komponen praktikum terpenuhi 

Ketepatan penulisan daftar pustaka SB Jika terdapat 5 komponen dalam penulisan daftar 



meliputi:  

a. Nama pengarang 

b. Tahun terbit 

c. Judul buku 

d. Kota Terbit 

e. Penerbit 

 

pustaka 

B Jika terdapat 4 komponen dalam penulisan daftar 

pustaka 

C Jika terdapat 3 komponen dalam penulisan daftar 

pustaka 

K Jika terdapat 2 komponen dalam penulisan daftar 

pustaka 

SK Jika terdapat 1 komponen dalam penulisan daftar 

pustaka 

Penggunaan kata kerja operasional 

pada tujuan pembelajaran 

SB Jika 4 percobaan menggunakan lata kerja operasional 

pada tujuan pembelajaran 

B Jika 3 percobaan menggunakan kata kerja 

operasional pada tujuan pembelajaran 

C Jika 2 percobaan menggunakan kata kerja 

operasional pada tujuan pembelalajaran 

K Jika hanya 1 percobaan yang menggunakan kata 

kerja operasional pada tujuan pembelajaran 

SK Jika tidak ada percobaan yang menggunakan kata 

kerja operasional pada tujuan pembelajaran 

Organisasi konsep dan subkonsep 

berurutan sesuai dengan kurikulum 

2013, meliputi: 

a. Bab yang dimuat adalah  

1) Larutan Asam-Basa 

2) Larutan Penyangga 

3) Koloid 

b. Judul percobaan dari buku 

SB Organisasi konsep sangat sesuai dengan kurikulum 

2013 

B Organisasi konsep sesuai dengan kurikulum 2013 

 

 

 



panduan percobaan adalah  

1) Selai Sirsak 

2) Sabun Transparan 

3) Sirup Kedondong 

4) Cat Warna 

C Organisasi konsep cukup sesuai dengan kurikulum 

2013 

 

 

K Organisasi konsep kurang sesuai dengan kurikulum 

2013 

 

 

 

SK Organisasi konsep tidak sesuai dengan kurikulum 

2013 

 

 

 

B.  Aspek kebenaran 

konsep 

Kesesuaian materi dalam 

percobaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan 

aplikasi dalam kehidupan 

 

SB Jika penjabaran materi dalam praktikum 

dihubungkan dengan teknologi dan aplikasi dalam 

kehidupan serta diberikan contoh aplikasi yang lain 

B Jika penjabaran materi dalam praktikum 

dihubungkan dengan teknologi dan aplikasi dalam 

kehidupan, tetapi tidak ada contoh aplikasi lain 

C Jika penjabaran materi dalam praktikum hanya 

dihubungkan dengan aplikasi dalam kehidupan saja 

K Jika penjabaran materi dalam praktikum hanya 

dihubungkan dengan teknologi saja 

SK Jika penjabaran materi dalam praktikum tidak 

dihubungkan dengan teknologi maupaun aplikasi 

dalam kehidupan 

Kesesuaian materi dalam buku SB Jika 4 aspek terpenuhi 



panduan percobaan dengan konsep 

yang dikemukakan oleh ahli kimia 

apabila: 

1. Materi dalam buku 

panduan percobaan sesuai 

dengan yang dikemukanan 

ahli  

2. Adanya pengembangan 

materi dalam buku panduan 

percobaan sesuai dengan 

percobaan  

3. Materi yang terdapat dalam 

buku panduan percobaan 

merujuk pada buku-buku 

yang relevan 

4. Materi yang terdapat dalam 

buku petunjuk praktium 

tidak membuat miskonsepsi 

peserta didik. 

 

B Jika 3 aspek terpenuhi 

 

C Jika 2 aspek terpenuhi 

K Jika 1 aspek terpenuhi 

 

SK Jika tidak ada aspek yang terpenuhi 

 

Kesesuian penjabaran konsep 

dalam buku petunjuk dengan 

tingkat pengetahuan peserta didik 

apabila penjabaran konsep urut 

dari: 

1. tujuan percobaan 

2. dasar teori 

3. asah kreativitas  

SB Jika penjabaran konsep memenuhi 5 aspek dengan 

urut 

B Jika penjabaran konsep memenuhi 4 aspek dengan 

urut 

C Jika penjabaran konsep memenuhi 3 aspek dengan 

urut 

K Jika penjabaran konsep memenuhi 2 aspek dengan 

urut 



4. info kita 

5. Chemoentrepreneurship 

SK Jika penjabaran konsep 1 aspek dengan urut 

Kesesuaian KI, KD dan 

Indikator Pencapaian dengan 

percobaan 

SB Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

4 percobaan 

B Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

3 percobaan 

C Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

2 percobaan 

K Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

1 percobaan 

SK Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian tidak sesuai 

dalam 4 percobaan 

C.  Aspek Kedalaman 

Materi 

Kedalaman konsep dalam buku 

panduan percobaan sesuai dengan 

bahan ajar meliputi: 

a. Percobaan Selai Sirsak 

terdapat 

1) Konsep asam menurut 

para ahli 

2) Penjelasan tentang 

indikator asam basa 

3) Penjelasan tentang buah 

yang digunakan dalam 

pembuatan instan 

b. Percobaan Sabun 

Transparan terdapat 

1) Konsep basa menurut 

para ahli 

SB Jika semua komponen dari setiap percobaan 

terpenuhi dan adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

B Jika semua komponen dari setiap percobaan 

terpenuhi tanpa adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

C Jika 2 komponen dari setiap percobaan terpenuhi 

tanpa adanya pengembangan konsep 



2) Penjelasan tentang 

indikator asam basa 

3) Reaksi penyabunan 

c. Percobaan Sirup 

Kedondong terdapat 

1) Konsep larutan 

penyannga 

2) Contoh larutan 

penyangga 

3) Penjelasan tentang 

manfaat buah yang 

digunakan 

d. Percobaan Cat Wrana 

terdapat  

1) Konsep koloid 

2) Pembuatan koloid 

3) Kegunaan cat warna 

 

 

 

 

 

 

K Jika 1 komponen dari setiap percobaan terpenuhi 

tanda adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi dari setiap 

percobaan 

Kedalaman materi sesuai dengan 

kematangan berfikir peserta didik 

dan ada tidaknya pengembangan 

materi 

SB Jika materi dalam 4 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan berfikir peserta didik serta 

materi tersebut dikembangkan 

B Jika materi dalam 4 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan berfikir peserta didik, tetapi 

tidak ada pegembangan materi 

C Jika materi dalam 3 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematanngan berfikir peserta didik dan 

materi tersebut dikembangkan 

K Jika materi dalam 2 percobaan yang disajikan sesuai 



dengan kematangan berfikir peserta didik 

SK Jika materi dalam 1 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan peserta didik 

D.  Aspek Kejelasan 

Kalimat dan Tingkat 

Keterbacaan 

Kejelasan kalimat yang digunakan: 

a. kalimat yang digunakan 

efektif 

b. kalimat yang digunakan 

tidak menimbulkan makna 

ganda  

c. lugas 

d. kalimat yang digunakan 

sesuai dengan pesan yang 

akan disampaikan 

SB Jika terdapat 4 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

B Jika terdapat 3 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

C Jika terdapat 2 komponen dalam buku panduan 

percobaan  

 

 

K Jika terdapat 1 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

SK Jika tidak terdapat semua komponen dalam buku 

panduan percobaan 

Penggunaan bahasa meliputi: 

a. dapat menghantarkan 

peserta didik menemukan 

konsep kimia 

b. sesuai dengan aturan EYD 

c. lugas dan tidak bertele-tele 

d. dapat memberikan 

SB Jika terdapat 5 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

 

B Jika terdapat 4 komponen dalam  buku panduan 



informasi yang dibutuhkan 

peserta didik 

e. dapat membantu peserta 

didik dalam percobaan 

 

percobaan 

 

 

 

C Jika terdapat 3 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

K Jika terdapat 2 komponen dalam buku panduan 

percobaan 

SK Jika terdapat 1 kompone dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

Kebenaran dan ketepatan istilah 

kimia yang digunakan apabila 

a. istilah yang digunakan 

tidak bermakna ganda 

b. istilah yang digunakan 

sesuai dengan konsep 

dalam materi buku petunuk 

praktikum 

c. tidak banyak istilah-istilah 

asing yang membuat 

SB Jika 5 komponen dalam buku panduan percobaan 

 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 



bingung peserta didik 

d. Istilah yang digunakan 

dapat menjelaskan materi 

yang terdapat dalam buku 

panduan percobaan 

e. Istiah tersebut tidak 

menimbulkan miskonsepsi 

kepada peserta didik  

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

 

 

Kesesuaian percobaan dengan 

prosedur K3 

 

SB Jika 4 percobaan sesuai denga prosedur K3 

E.  Aspek Tingkat 

Keterlaksanaan 

Kegiatan Praktikum 
B Jika 3 percobaan sesuai dengan prosedur K3 

C Jika 2 percobaan sesuai dengan prosedur K3 

K Jika 1 percobaan sesuai dengan prosedur K3 

SK Jika semua percobaan tidak  sesuai dengan prosedur 

K3 

Praktikum kimia mudah 

dilaksanakan apabila 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 



a. Bahan yang digunakan 

mudah didapatkan 

b. Cara kerja dalam buku 

panduan percobaan mudah 

dipahami 

c. Alat yang digunakan 

tersedia di labortorium 

d. Produk yang dihasilkan 

sesuai dengan konsep kimia 

e. Bahan yang digunakan 

tidak berbahaya bagi 

peserta didik 

 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

Pelaksanaan praktikum sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah 

SB Jika semua percobaan yang alokassi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

B Jika 3 perbocaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2x 45 menit 



C Jika 2 percobaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

K Jika 1 percobaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

SK Jika tidak ada percobaan yang alokasi waktunya 

sesuai dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 

menit 

Praktikum dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada 

peserta didik apabila 

 

SB Jika semua praktikum dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didim dan 

peserta didik dapat mengembangkan praktikum 

tersebut 

B Jika semua praktikum dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik, tetapi 

peserta didik tidak dapat mengembangkan praktikum 

tersebut 

C Jiak 3 praktikum dapat memberikan pengalamana 

langsung kepada peserta didik 

K Jika 2 praktikum dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik 

SK Jika 1 praktikum dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik 

F.  Muatan 

Chemoentrepreneurship 

Kesesuaian percobaan dengan 

muatan Chemoentrepreneurship 

: 

1. Percobaan dapat 

menghasilkan produk yang 

bernilai ekonomi 

2. Percobaan dapat 

SB jika 2 komponen terpenuhi di semua percobaan 

dalam buku panduan percobaan 

 

B jika 1 komponen dapat terpenuhi di semua percobaan 

dalam buku panduan percobaan 

C jika 2 komponen dapat terpenuhi di sebagian 

percobaan dalam buku panduan percobaan 



meningkatkan minat 

kewirausahaan peserta 

didik 

3. Praduk yang dihasilkan 

dalam percobaan sesuai 

dengan konsep kimia 

4. Percobaan dapat 

meningkatkan  

kreativitas peserta didik 

K jika 1 komponen dapat terpenuhi di sebagian 

percobaan dalam buku panduan percobaan 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi baik di 

semua maupun sebagian percobaan dalam buku 

panduan percobaan 

G.  Aspek Penilaian Hasil 

Belajar 

Ketepatan instrumen penilaian 

yang mengarahkan peserta didik 

dalam pemahaman materi 

meliputi: 

a. pertanyaan memuat konsep 

kimia sesuai dengan 

percobaan 

b. Bahasa yang digunakan 

dalam pertanyaan tidak 

ambigu 

c. Pertanyaan tidak keluar 

dari indikator dan tujuan 

pembelajaran 

d. Pertanyaan yang disajikan 

dapat mengarahkan peserta 

didik ke dalam 

pengembangan materi 

e. Petunjuk evaluasi mudah 

dipahami apabila  

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 



 

 

I.  Aspek Tampilan Fisik Desain buku menarik apabila 

a. desain sesuai dengan 

praktikum 

b. tidak terlalu banyak 

memuat gambar 

SB Jika 2 komponen terpenuhi di semua praktikum 

dalam buku panduan percobaan 

B Jika 2 komponen terpenuhi di sebagian praktikum 

dalam buku panduan percobaan 

C Jika 1 komponen terpenuhi di semua praktikum 

dalam buku panduan percobaan 

K Jika 1 komponen terpenuhi di sebagian praktikum 

dalam buku panduan percobaan 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi di semua 

praktikum dalam buku panduan percobaan 

Desain halaman buku teratur SB Jika desain halaman buku sangat teratur di semua  

praktikum 

B Jika desain halaman buku teratur di semua praktikum 

C Jika desain halaman cukup teratur di semua 

praktikum 

K Jika desain halaman kurang teratur di semua 

praktikum 

SK Jika desain halaman tidak teratur di semua praktikum 

Cetakan tulisan dan gambar jelas 

apabila 

a. warna dari tulisan dan 

gambar sesuai 

b. tidak ada kesalahan huruf 

dalam cetakan 

c. warna cetakan teratur 

d. cetakan tidak menimbulkan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 



kesalahan pemahaman C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi dalam buku 

panduan percobaan 

 

Penampilan fisik buku dapat 

menarik perhatian peserta didik 

untuk belajar apabila 

a. halaman depan buku 

menarik 

b. desain dalam setiap 

percobaan menarik 

perhatian peserta didik 

c. gambar-gambar yang 

disajikan sesuai dengan 

konsep 

d. cetakan jelas 

e. penampilan fisik dapat 

menuntun peserta didik 

menemukan informasi baru 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 



 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

Kejelasan kalimat yang menyertai 

gambar atau ilustrasi dan 

kesesuaiannya dengan gambar 

yang dijelaskan 

SB Jika kalimat dan gambar sangat sesuai dalam buku 

panduan percobaan 

B Jika kalimat dan gambar sesuai dalam buku panduan 

percobaan 

 

C Jika kalimat dan gambar cukup sesuai dalam buku 

panduan percobaan 

K Jika kalimat dan gambar kurang sesuai dalam buku 

panduan percobaan 

SK Jika kalimat dan gambar tidak sesuai dalam buku 

panduan percobaan 

Penampilan ilustrasi yang strategis 

apabila 

a. tidak ada jarak yang terlalu 

jauh atau terlalu dekat 

antara ilustrasi dengan 

kalimat 

b. ilustrasi yang ditampilkan 

sesuai dengan konsep 

c. ilustrasi yang ditampilkan 

tidak menimbulkan 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 



miskonsepsi 

d. ukuran ilustrasi sesuai 

dengan kolom yang 

tersedia 

e. warna ilustrasi tidak 

berbeda jauh dengan desain 

halaman 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku panduan 

percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN  

BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP 

PERCOBAAN 4: CAT WARNA 

No Kriteria Nilai 

Aspek Indikator SB B C K SK 

1.  

Aspek Penulisan dan 

Organisasi Buku 

 

1. Kelengkapan identitas buku 

 

     

2. Konsistensi dalam penulisan buku 

 

     

3. Ketepatan penulisan daftar pustaka 

 

     

4. Kelengkapan komponen praktikum 

 

     

5. Pengunaan kata kerja operaional pada tujuan 

pembelajaran 

 

     

6. Organisasi konsep dan subkonsep berurutan sesuai 

silabus kurikulum 2013 

 

     

2.  

Aspek Kebenaran Konsep 

 

7. Kesesuaian materi dalam percobaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan aplikasi dalam 

kehidupan 

 

     



8. Kesesuaian konsep dalam buku panduan percobaan 

dengan konsep yang dikemukakan oleh ahli kimia 

 

     

9. Kesesuaian penjabaran konsep dalam buku 

pedoman dengan tingkat pengetahuan peserta didik 

 

     

10. Kesesuaian KI, KD dan Indikator Pencapaian 

dengan percobaan 

     

3.  

Aspek Kedalaman Materi 

 

11. Kedalaman konsep dalam buku panduan percobaan 

sesuai dengan bahan ajar 

 

     

12. Kedalaman materi sesuai dengan kematangan 

berfikir peserta didik dan ada tidaknya 

pengembangan materi 

 

     

4.  

Aspek Kejelasan Kalimat 

dan Tingkat Keterbacaan 

 

13. Kejelasan kalimat yang digunakan 

 

     

14. Penggunaan bahasa       

15. Kebenaran dan ketepatan istilah kimia yang 

digunakan 

     

5.  

Aspek Tingkat 

Keterlaksanaan Kegiatan 

Praktikum 

 

16. Kesesuaian percobaan dengan prosedur K3      

17. Kemudahan pelaksanaan percobaan 

 

     

18. Kesesuaian alokasi waktu pembelajan dalam setiap 

percobaan 

 

     

19. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta 

didik 

     



 

6.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

 

20. Kesesuaian percobaan dengan muatan 

Chemoentrepreneurship 

     

7.  

Aspek Penilaian Hasil 

Belajar 

 

21. Ketepatan instrument penilaian yang mengarahkan 

peserta didik dalam pemahaman materi 

 

     

8.  

Aspek tampilan Fisik 

 

22. Desain buku menarik 

 

     

23. Desain halaman buku teratur 

 

     

24. Cetakan tulisan dan gambar jelas 

 

     

25. Penampilan fisik buku dapat menarik perhatian 

peserta didik untuk belajar 

 

     

26. Kejelasan kalimat yang menyertai gambar atau 

ilustrasi dan kesesuaiannya dengan gambar yang 

dijelaskan 

 

     

27. Penempatan ilustrasi yang strategis 
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KRITERIA RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS XI 

SEMESTER GENAP” 

 

A. Aspek kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 

1. Kalimat yang digunakan dalam buku panduan percobaan jelas 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan sederhana 

3. Kalimat yang digunakan dalam buku panduan percobaan mudah dipahami 

4. Menggunakan bahasa sesuai dengan EYD 

B. Aspek tingkat keterlaksanaan kegiatan percobaan 

5. Kegiatan percobaan yang dilaksanakan tidak berbahaya bagi peserta didik 

6. Percobaan kimia mudah dilaksanakan 

7. Pelaksanaan percobaan sesuai dengan alokasi waktu di sekolah 

8. Percobaan dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik 

C. Aspek Muatan Chemoentrepreneurship 

9.  Percobaan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik 

10. Percobaan dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis 



11. Percobaan dapat meningkatkan minat kewirausahaan peserta didik 

12. Produk yang dihasilkan dalam percobaan sesuai dengan konsep kimia 

D. Aspek penilaian hasil belajar 

13. Terdapat pertanyaan yang mengarahkan kepada peserta didik terhadap pemahaman materi yang dipercobaankan 

14. Panduan evaluasi mudah dipahami 

E. Aspek tampilan fisik buku panduan percobaan 

15. Desain halaman depan menarik 

16. Desain halaman setiap percobaan teratur 

17. Desain halaman setiap percobaan sesuai dengan percobaan yang dilakukan 

18. Cetakan gambar dan kalimat jelas 

19. Kesesuaian antara kalimat dan gambar yang ditampilkan 

20. Penempatan gambar strategis 

21. Penampilan fisik buku dapat menarik minat peserta didik untuk belajar 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

PERCOBAAN 1 : SELAI SIRSAK 

No Aspek Kriteria 
Respon 

Saran 
Ya Tidak 

A.  

Aspek kejelasan kalimat dan 

tingkat keterbacaan 

 

1. Kalimat yang digunakan dalam 

buku panduan percobaan jelas 

   

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan sederhana 

   

3. Kalimat yang digunakan dalam 

buku panduan percobaan mudah 

dipahami 

   

4. Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD 

   

B.  

Aspek tingkat keterlaksanaan 

kegiatan percobaan 

5. Kegiatan percobaan yang 

dilaksanakan tidak berbahaya 

bagi peserta didik 

   

6. Percobaan kimia mudah 

dilaksanakan 

   

7. Pelaksanaan percobaan sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah 

   

8. Percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada 

   



peserta didik 

C.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

9. Percobaan dapat meningkatkan 

kreativitas peserta didik 

   

10. Percobaan dapat menghasilkan 

produk yang bernilai ekonomis 

   

11. Percobaan dapat meningkatkan 

minat kewirausahaan peserta 

didik 

   

12. Produk yang dihasilkan dalam 

percobaan sesuai dengan konsep 

kimia 

   

D.  

Aspek penilaian hasil belajar 

 

13. Terdapat pertanyaan yang 

mengarahkan kepada peserta 

didik terhadap pemahaman 

materi yang dipercobaankan 

   

14. Panduan evaluasi mudah 

dipahami 

   

E.  

Aspek tampilan fisik buku 

panduan percobaan 

 

15. Desain halaman depan menarik    

16. Desain halaman setiap percobaan 

teratur 

   

17. Desain halaman setiap percobaan 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

   

18. Cetakan gambar dan kalimat 

jelas 

   

19. Kesesuaian antara kalimat dan 

gambar yang ditampilkan 

   



20. Penempatan gambar strategis    

21. Penampilan fisik buku dapat 

menarik minat peserta didik 

untuk belajar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

PERCOBAAN 2 : SABUN TRANSPARAN 

No Aspek Kriteria 
Respon 

Saran 
Ya Tidak 

A.  

Aspek kejelasan kalimat dan 

tingkat keterbacaan 

 

1. Kalimat yang digunakan dalam 

buku panduan percobaan jelas 

   

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan sederhana 

   

3. Kalimat yang digunakan dalam 

buku panduan percobaan mudah 

dipahami 

   

4. Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD 

   

B.  

Aspek tingkat keterlaksanaan 

kegiatan percobaan 

5. Kegiatan percobaan yang 

dilaksanakan tidak berbahaya 

bagi peserta didik 

   

6. Percobaan kimia mudah 

dilaksanakan 

   

7. Pelaksanaan percobaan sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah 

   

8. Percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada 

   



peserta didik 

C.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

9. Percobaan dapat meningkatkan 

kreativitas peserta didik 

   

10. Percobaan dapat menghasilkan 

produk yang bernilai ekonomis 

   

11. Percobaan dapat meningkatkan 

minat kewirausahaan peserta 

didik 

   

12. Produk yang dihasilkan dalam 

percobaan sesuai dengan konsep 

kimia 

   

D.  

Aspek penilaian hasil belajar 

 

13. Terdapat pertanyaan yang 

mengarahkan kepada peserta 

didik terhadap pemahaman materi 

yang dipercobaankan 

   

14. Panduan evaluasi mudah 

dipahami 

   

E.  

Aspek tampilan fisik buku 

panduan percobaan 

 

15. Desain halaman depan menarik    

16. Desain halaman setiap percobaan 

teratur 

   

17. Desain halaman setiap percobaan 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

   

18. Cetakan gambar dan kalimat jelas    

19. Kesesuaian antara kalimat dan 

gambar yang ditampilkan 

   



20. Penempatan gambar strategis    

21. Penampilan fisik buku dapat 

menarik minat peserta didik untuk 

belajar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

PERCOBAAN 3 : SIRUP PENYANGGA  

No Aspek Kriteria 
Respon 

Saran 
Ya Tidak 

A.  

Aspek kejelasan kalimat dan tingkat 

keterbacaan 

 

1. Kalimat yang digunakan dalam buku 

panduan percobaan jelas 

   

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan sederhana 

   

3. Kalimat yang digunakan dalam buku 

panduan percobaan mudah dipahami 

   

4. Menggunakan bahasa sesuai dengan 

EYD 

   

B.  

Aspek tingkat keterlaksanaan kegiatan 

percobaan 

5. Kegiatan percobaan yang 

dilaksanakan tidak berbahaya bagi 

peserta didik 

   

6. Percobaan kimia mudah 

dilaksanakan 

   

7. Pelaksanaan percobaan sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah 

   

8. Percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta 

didik 

   



C.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

9. Percobaan dapat meningkatkan 

kreativitas peserta didik 

   

10. Percobaan dapat menghasilkan 

produk yang bernilai ekonomis 

   

11. Percobaan dapat meningkatkan 

minat kewirausahaan peserta didik 

   

12. Produk yang dihasilkan dalam 

percobaan sesuai dengan konsep 

kimia 

   

D.  

Aspek penilaian hasil belajar 

 

13. Terdapat pertanyaan yang 

mengarahkan kepada peserta didik 

terhadap pemahaman materi yang 

dipercobaankan 

   

14. Panduan evaluasi mudah dipahami    

E.  

Aspek tampilan fisik buku panduan 

percobaan 

 

15. Desain halaman depan menarik    

16. Desain halaman setiap percobaan 

teratur 

   

17. Desain halaman setiap percobaan 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

   

18. Cetakan gambar dan kalimat jelas    

19. Kesesuaian antara kalimat dan 

gambar yang ditampilkan 

   

20. Penempatan gambar strategis    



21. Penampilan fisik buku dapat 

menarik minat peserta didik untuk 

belajar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

“BUKU PANDUAN PERCOBAAN KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

PERCOBAAN 4 : CAT WARNA 

No Aspek Kriteria 
Respon 

Saran 
Ya Tidak 

A.  

Aspek kejelasan kalimat dan tingkat 

keterbacaan 

 

1. Kalimat yang digunakan dalam buku 

panduan percobaan jelas 

   

2. Menggunakan bahasa yang 

komunikatif dan sederhana 

   

3. Kalimat yang digunakan dalam buku 

panduan percobaan mudah dipahami 

   

4. Menggunakan bahasa sesuai dengan 

EYD 

   

B.  

Aspek tingkat keterlaksanaan 

kegiatan percobaan 

5. Kegiatan percobaan yang 

dilaksanakan tidak berbahaya bagi 

peserta didik 

   

6. Percobaan kimia mudah 

dilaksanakan 

   

7. Pelaksanaan percobaan sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah 

   

8. Percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta 

didik 

   



C.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

9. Percobaan dapat meningkatkan 

kreativitas peserta didik 

   

10. Percobaan dapat menghasilkan 

produk yang bernilai ekonomis 

   

11. Percobaan dapat meningkatkan 

minat kewirausahaan peserta didik 

   

12. Produk yang dihasilkan dalam 

percobaan sesuai dengan konsep 

kimia 

   

D.  

Aspek penilaian hasil belajar 

 

13. Terdapat pertanyaan yang 

mengarahkan kepada peserta didik 

terhadap pemahaman materi yang 

dipercobaankan 

   

14. Panduan evaluasi mudah dipahami    

E.  

Aspek tampilan fisik buku panduan 

percobaan 

 

15. Desain halaman depan menarik    

16. Desain halaman setiap percobaan 

teratur 

   

17. Desain halaman setiap percobaan 

sesuai dengan percobaan yang 

dilakukan 

   

18. Cetakan gambar dan kalimat jelas    

19. Kesesuaian antara kalimat dan 

gambar yang ditampilkan 

   

20. Penempatan gambar strategis    



21. Penampilan fisik buku dapat 

menarik minat peserta didik untuk 

belajar 
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  INSTRUMEN PENILAIAN  

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MATERI 

Nama Penilai  : .......................................................... 

NIP   : .......................................................... 

Institusi  : .......................................................... 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bacalah terlebih dahulu kriteria penilaian dan penjabaran kriteria penilaian sebelum memberikan penilaian terhadap Buku 

Petunjuk Praktikum Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap. 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu Guru terhadap buku petunjuk praktikum kimia yang 

berpedoman pada lembar “Penjabaran Penilaian Buku Petunjuk Praktikum”, adapun bentuk penilaian tersebut sebagai berikut: 

SB = SangatBaik  = 5 

B = Baik   = 4 

C  = Cukup  = 3 

K = Kurang  = 2 

SK = Sangat Kurang  = 1 

3. Tuliskan kritik dan saran terhadap buku petunjuk praktikum kimia yang telah disusun pada lembar yang telah disediakan. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya.  



KRITERIA PENILAIAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MATERI 

A. Aspek Kebenaran Konsep 

1. Kesesuaian materi dalam percobaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan aplikasi dalam kehidupan 

2. Kesesuaian konsep dalam buku petunjuk dengan konsep yang dikemukakan oleh ahli kimia 

3. Kesesuian penjabaran konsep dalam buku petunjuk dengan tingkat pengetahuan peserta didik 

4. Kesesuaian KI, KD dan Indikator Pencapaian dengan percobaan 

B. Aspek Kedalaman Materi 

5. Kedalaman konsep dalam buku petunjuk praktikum sesuai dengan bahan ajar 

6. Kedalaman materi sesuai dengan kematangan berfikir peserta didik dan ada tidaknya pengembangan materi 

C. Aspek Kejelasan Kalimat dan Tingkat Keterbacaan 

7. Kejelasan kalimat yang digunakan 

8. Penggunaan bahasa  



9. Kebenaran dan ketepatan istilah kimia yang digunakan 

D. Aspek Tingkat Keterlaksanaan percobaan 

10. Kesesuaian percobaan dengan prosedur K3 

11. Kemudahan pelaksanaan percobaan 

12. Kesesuaian alokasi waktu pembelajaran dalam setiap percobaan 

13. Memberi pengalaman langsung kepada peserta didik 

E. Aspek Muatan Chemoentrepreneurship 

14. Kesesuaian percobaan dengan muatan Chemoentrepreneurship 

F. Aspek Penilaian Hasil Belajar 

15. Ketepatan instrumen penilaian yang mengarahkan peserta didik dalam pemahaman materi 

 

 

 

 



PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MATERI 

No Kriteria Nilai  Penjabaran Kriteria 

Aspek Indikator 

A.  Aspek kebenaran 

konsep 

Kesesuaian materi dalam 

percobaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan 

aplikasi dalam kehidupan 

 

SB Jika penjabaran materi dalam percobaan 

dihubungkan dengan teknologi dan aplikasi dalam 

kehidupan serta diberikan contoh aplikasi yang lain 

B Jika penjabaran materi dalam percobaan 

dihubungkan dengan teknologi dan aplikasi dalam 

kehidupan, tetapi tidak ada contoh aplikasi lain 

C Jika penjabaran materi dalam percobaan hanya 

dihubungkan dengan aplikasi dalam kehidupan saja 

K Jika penjabaran materi dalam percobaan hanya 

dihubungkan dengan teknologi saja 

SK Jika penjabaran materi dalam percobaan tidak 

dihubungkan dengan teknologi maupaun aplikasi 

dalam kehidupan 

Kesesuaian materi dalam buku 

petunjuk praktikum dengan konsep 

yang dikemukakan oleh ahli kimia 

apabila: 

SB Jika 4 aspek terpenuhi 



1. Materi dalam buku 

petunjuk sesuai dengan 

yang dikemukanan ahli  

2. Adanya pengembangan 

materi dalam buku 

petunjuk sesuai dengan 

percobaan  

3. Materi yang terdapat dalam 

buku petunjuk merujuk 

pada buku-buku yang 

relevan 

4. Materi yang terdapat dalam 

buku petunjuk tidak 

membuat miskonsepsi 

peserta didik. 

 

B Jika 3 aspek terpenuhi 

 

C Jika 2 aspek terpenuhi 

K Jika 1 aspek terpenuhi 

 

SK Jika tidak ada aspek yang terpenuhi 

 

Kesesuian penjabaran konsep 

dalam buku petunjuk dengan 

tingkat pengetahuan peserta didik 

apabila penjabaran konsep urut 

dari: 

1. tujuan percobaan 

2. dasar teori 

3. asah krativitas  

4. info kita 

5. Chemoentrepreneurship 

SB Jika penjabaran konsep memenuhi 5 aspek dengan 

urut 

B Jika penjabaran konsep memenuhi 4 aspek dengan 

urut 

C Jika penjabaran konsep memenuhi 3 aspek dengan 

urut 

K Jika penjabaran konsep memenuhi 2 aspek dengan 

urut 

SK Jika penjabaran konsep memenuhi 1 aspek dengan 

urut 

Kesesuaian KI, KD dan Indikator 

Pencapaian dengan percobaan  

SB Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

4 percobaan 



B Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

3 percobaan 

C Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

2 percobaan 

K Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian sesuai dalam 

1 percobaan 

SK Jika KI, KD dan Indikator Pencapaian tidak sesuai 

dalam 4 percobaan 

B.  Aspek Kedalaman 

Materi 

Kedalaman konsep dalam buku 

petunjuk praktikum sesuai dengan 

bahan ajar meliputi: 

a. Percobaan Selai Sirsak 

terdapat 

1) Konsep asam menurut 

para ahli 

2) Penjelasan tentang 

indikator asam basa 

3) Penjelasan tentang buah 

yang digunakan dalam 

pembuatan instan 

b. Percobaan Sabun 

Transparan terdapat 

1) Konsep basa menurut 

para ahli 

2) Penjelasan tentang 

indikator asam basa 

3) Reaksi penyabunan 

c. Percobaan Sirup Penyangga 

SB Jika semua komponen dari setiap percobaan 

terpenuhi dan adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

B Jika semua komponen dari setiap percobaan 

terpenuhi tanpa adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

C Jika 2 komponen dari setiap percobaan terpenuhi 

tanpa adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 



terdapat 

1) Konsep larutan 

penyannga 

2) Contoh larutan 

penyangga 

3) Penjelasan tentang 

manfaat buah yang 

digunakan 

d. Percobaan Cat Wrana 

terdapat  

1) Konsep koloid 

2) Pembuatan koloid 

3) Kegunaan cat warna 

 

 

K Jika 1 komponen dari setiap percobaan terpenuhi 

tanda adanya pengembangan konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi dari setiap 

percobaan 

Kedalaman materi sesuai dengan 

kematangan berfikir peserta didik 

dan ada tidaknya pengembangan 

materi 

SB Jika materi dalam 4 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan berfikir peserta didik serta 

materi tersebut dikembangkan 

 

B Jika materi dalam 4 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan berfikir peserta didik, tetapi 

tidak ada pegembangan materi 

 

C Jika materi dalam 3 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematanngan berfikir peserta didik dan 



materi tersebut dikembangkan 

K Jika materi dalam 2 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan berfikir peserta didik 

SK Jika materi dalam 1 percobaan yang disajikan sesuai 

dengan kematangan peserta didik 

C.  Aspek Kejelasan 

Kalimat dan Tingkat 

Keterbacaan 

Kejelasan kalimat yang digunakan: 

a. kalimat yang digunakan 

efektif 

b. kalimat yang digunakan 

tidak menimbulkan makna 

ganda  

c. lugas 

d. kalimat yang digunakan 

sesuai dengan pesan yang 

akan disampaikan 

SB Jika terdapat 4 komponen dalam buku petunjuk  

 

B Jika terdapat 3 komponen dalam buku petunjuk 

 

C Jika terdapat 2 komponen dalam buku petunjuk  

 

K Jika terdapat 1 komponen dalam buku petunjuk  

 

SK Jika tidak terdapat semua komponen dalam buku 

petunjuk praktikum 

Penggunaan bahasa meliputi: 

a. dapat menghantarkan 

peserta didik menemukan 

konsep kimia 

b. sesuai dengan aturan EYD 

c. lugas dan tidak bertele-tele 

d. dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan 

peserta didik 

e. dapat membantu peserta 

didik dalam percobaan 

 

 

SB Jika terdapat 5 komponen dalam buku petunjuk  

 

 

B Jika terdapat 4 komponen dalam  buku petunjuk  

 

 

C Jika terdapat 3 komponen dalam buku petunjuk 

 

K Jika terdapat 2 komponen dalam buku petunjuk  

SK Jika terdapat 1 kompone dalam buku petunjuk  



Kebenaran dan ketepatan istilah 

kimia yang digunakan apabila 

a. istilah yang digunakan 

tidak bermakna ganda 

b. istilah yang digunakan 

sesuai dengan konsep 

dalam materi buku petunuk 

praktikum 

c. tidak banyak istilah-istilah 

asing yang membuat 

bingung peserta didik 

d. Istilah yang digunakan 

dapat menjelaskan materi 

yang terdapat dalam buku 

petunjuk praktikum 

e. Istiah tersebut tidak 

menimbulkan miskonsepsi 

kepada peserta didik  

 

 

 

 

 

 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

D.  Aspek Tingkat 

Keterlaksanaan 

Kegiatan Praktikum 

Kesesuaian percobaan dengan 

prosedur K3 

 

SB Jika 4 percobaan sesuai dengan K3 

B Jika 3 percobaan sesuai dengan K3 

C Jika 2 percobaan sesuai dengan K3 

K Jika 1 percobaan sesuai dengan K3 



SK Jika tidak ada percobaan yang sesuai dengan K3 

Kemudahan pelaksanaan 

percobaan apabila: 

a. Bahan yang digunakan 

mudah didapatkan 

b. Cara kerja dalam buku 

petunjuk praktikum mudah 

dipahami 

c. Alat yang digunakan 

tersedia di labortorium 

d. Produk yang dihasilkan 

sesuai dengan konsep kimia 

e. Bahan yang digunakan 

tidak berbahaya bagi 

peserta didik 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku petun 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk  

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk  

 

 

Kesesuaian alokasi waktu 

pembelajaran dalam setiap 

percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB Jika semua percobaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

B Jika 3 perbocaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2x 45 menit 

C Jika 2 percobaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

K Jika 1 percobaan yang alokasi waktunya sesuai 

dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 menit 

SK Jika tidak ada percobaan yang alokasi waktunya 

sesuai dengan alokasi waktu di sekolah yaitu 2 x 45 

menit 



Memberi pengalaman langsung 

kepada peserta didik 

 

SB Jika semua percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didim dan 

peserta didik dapat mengembangkan percobaan 

tersebut 

B Jika semua percobaan dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik, tetapi 

peserta didik tidak dapat mengembangkan percobaan 

tersebut 

C Jiak 3 percobaan dapat memberikan pengalamana 

langsung kepada peserta didik 

K Jika 2 percobaan dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik 

SK Jika 1 percobaan dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada peserta didik 

E.  Muatan 

Chemoentrepreneurship 

Kesesuaian percobaan dengan 

muatan Chemoentrepreneurship 

: 

1. Percobaan dapat 

menghasilkan produk yang 

bernilai ekonomi 

2. Percobaan dapat 

meningkatkan minat 

kewirausahaan peserta 

didik 

3. Praduk yang dihasilkan 

dalam percobaan sesuai 

dengan konsep kimia 

4. Percobaan dapat 

SB jika 2 komponen terpenuhi di semua percobaan 

dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

B jika 1 komponen dapat terpenuhi di semua percobaan 

dalam buku petunjuk praktikum 

C jika 2 komponen dapat terpenuhi di sebagian 

percobaan dalam buku petunjuk praktikum 

K jika 1 komponen dapat terpenuhi di sebagian 

percobaan dalam buku petunjuk praktikum 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi baik di 

semua maupun sebagian percobaan dalam buku 

petunjuk praktikum 



meningkatkan kreativitas 

peserta didik 

F.  Aspek Penilaian Hasil 

Belajar 

Ketepatan instrumen penilaian 

yang mengarahkan peserta didik 

dalam pemahaman materi 

meliputi: 

a. pertanyaan memuat konsep 

kimia sesuai dengan 

percobaan 

b. Bahasa yang digunakan 

dalam pertanyaan tidak 

ambigu 

c. Pertanyaan tidak keluar 

dari indikator dan tujuan 

pembelajaran 

d. Pertanyaan yang disajikan 

dapat mengarahkan peserta 

didik ke dalam 

pengembangan materi 

e. Petunjuk evaluasi mudah 

dipahami apabila  

 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN  

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MATERI 

No Kriteria Nilai 

Aspek Indikator SB B C K SK 

A.  

Aspek Kebenaran Konsep 

 

1. Kesesuaian percobaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan aplikasi dlam kehidupan 

     

2. Kesesuaian konsep dalam buku petunjuk dengan 

konsep yang dikemukakan oleh ahli kimia 

     

3. Kesesuian penjabaran konsep dalam buku petunjuk 

dengan tingkat pengetahuan peserta didik 

     

4. Kesesuaian KI, KD dan Indikator Pencapaian 

dengan percobaan 

     

B.  

Aspek Kedalaman Materi 

 

5. Kedalaman konsep dalam buku petunjuk praktikum 

sesuai dengan bahan ajar 

     

6. Kedalaman materi sesuai dengan kematangan 

berfikir peserta didik dan ada tidaknya 

pengembangan materi 

     

C.  

Aspek Kejelasan Kalimat 

dan Tingkat Keterbacaan 

 

7. Kejelasan kalimat yang digunakan      

8. Penggunaan bahasa  

 

     



9. Kebenaran dan ketepatan istilah kimia yang 

digunakan 

     

D.  

Aspek Tingkat 

Keterlaksanaan Kegiatan 

Praktikum 

 

10. Kesesuaian percobaan dengan prosedur K3      

11. Kemudahan pelaksanaan percobaan      

12. Kesesuaian alokasi waktu pembelajaran dalam setiap 

percobaan 

     

13. Memberi pengalaman langsung kepada peserta didik      

E.  

Aspek Muatan 

Chemoentrepreneurship 

 

14. Kesesuaian percobaan dengan muatan 

Chemoentrepreneurship 

     

F.  

Aspek Penilaian Hasil 

Belajar 

 

15. Ketepatan instrumen penilaian yang mengarahkan 

peserta didik dalam pemahaman materi 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITIK DAN SARAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKRIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

OLEH AHLI MATERI 

No. Halaman Kritik Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

No. Halaman Kritik Saran 
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INSTRUMEN PENILAIAN  

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MEDIA 

Nama Penilai  : .......................................................... 

NIP   : .......................................................... 

Institusi  : .......................................................... 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bacalah terlebih dahulu kriteria penilaian dan penjabaran kriteria penilaian sebelum memberikan penilaian terhadap Buku 

Petunjuk Praktikum Kimia Berorientasi Chemoentrepreneurship untuk SMA/MA Kelas XI Semester Genap. 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu Guru terhadap buku petunjuk praktikum kimia yang 

berpedoman pada lembar “Penjabaran Penilaian Buku Petunjuk Praktikum”, adapun bentuk penilaian tersebut sebagai berikut: 

SB = SangatBaik  = 5 

B = Baik   = 4 

C  = Cukup  = 3 

K = Kurang  = 2 

SK = Sangat Kurang  = 1 

3. Tuliskan kritik dan saran terhadap buku petunjuk praktikum kimia yang telah disusun pada lembar yang telah disediakan. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya.  



KRITERIA PENILAIAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MEDIA 

A. Aspek Penulisan dan Organisasi Buku 

1. Kelengkapan identitas buku 

2. Konsistensi dalam penulisan buku 

3. Ketepatan penulisan daftar pustaka 

4. Kelengkapan komponen praktikum 

5. Penggunaan kata kerja operasional pada tujuan pembelajaran 

6. Organisasi konsep dan subkonsep berurutan sesuai silabus kurikulum 2013 

B. Aspek tampilan Fisik 

7. Desain buku menarik 

8. Desain halaman buku teratur 

9. Cetakan tulisan dan gambar jelas 



10. Penampilan fisik buku dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar 

11. Kejelasan kalimat yang menyertai gambar atau ilustrasi dan kesesuaiannya dengan gambar yang dijelaskan 

12. Penempatan ilustrasi yang strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA KELAS 

XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MEDIA 

No Kriteria Nilai  Penjabaran Kriteria 

Aspek Indikator 

A.  Penulisan dan 

Organisasi Buku 

Petunjuk Praktikum 

Kelengkapan identitas buku 

petunjuk praktikum meliputi: 

a. Judul buku 

b. Pengarang 

c. Kelas 

d. Tahun terbit 

e. Penerbit 

SB Jika memuat semua identitas buku petunjuk praktikum 

 

B Jika memuat 4 komponen dari identitas buku petunjuk 

praktikum 

 

C Jika memuat 3 komponen dari identitas buku petunjuk 

praktikum 

 

K Jika memuat 2 komponen dari identitas buku petunjuk 

praktikum 

 

SK Jika memuat 1 komponen dari identitas buku petunjuk 

praktikum 

 

Konsistensi dalam penulisan 

buku meliputi: 

a. Judul percobaan 

diletakkan di tengah 

(Center) 

SB Jika memuat 5 komponen penulisan buku 

 

 

B  Jika memuat 4 komponen penulisa buku 

 



b. Jenis huruf yang 

digunakan adalah 

Candara 

c. Ukuran huruf normal 

adalah  12 

d. Spasi antar baris pada 

buku petunjuk 

praktikum adalah 1,5 

e. Format tulisan tegak 

C Jika memuat 3 komponen penulisan buku 

K Jika memuat 2 komponen penulisan buku 

SK Jika memuat 1 komponen penulisan buku 

Kelengkapan komponen 

praktikum, meliputi 

a. Judul percobaan 

b. Tujuan percobaan 

c. Dasar teori 

d. Alat dan bahan 

e. Cara kerja 

f. Hasil pengamatan 

g. Pertanyaan 

h. Asah Kreativitasmu 

i. Info Kita 

j. Chemy Shop 

SB Jika 9-10 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

B Jika 7-8 komponen terpenuhi 

 

 

C Jika 5-6 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

K Jika 3-4 komponen praktikum terpenuhi 

 

 

SK Jika 1-2 komponen praktikum terpenuhi 

Ketepatan penulisan daftar 

pustaka meliputi:  

a. Nama pengarang 

SB Jika terdapat 5 komponen dalam penulisan daftar pustaka 

B Jika terdapat 4 komponen dalam penulisan daftar pustaka 



b. Tahun terbit 

c. Judul buku 

d. Kota Terbit 

e. Penerbit 

 

C Jika terdapat 3 komponen dalam penulisan daftar pustaka 

K Jika terdapat 2 komponen dalam penulisan daftar pustaka 

SK Jika terdapat 1 komponen dalam penulisan daftar pustaka 

Penggunaan kata kerja 

operasional pada tujuan 

pembelajaran 

SB Jika 4 percobaan menggunakan lata kerja operasional pada 

tujuan pembelajaran 

B Jika 3 percobaan menggunakan kata kerja operasional pada 

tujuan pembelajaran 

C Jika 2 percobaan menggunakan kata kerja operasional pada 

tujuan pembelalajaran 

K Jika hanya 1 percobaan yang menggunakan kata kerja 

operasional pada tujuan pembelajaran 

SK Jika tidak ada percobaan yang menggunakan kata kerja 

operasional pada tujuan pembelajaran 

Organisasi konsep dan 

subkonsep berurutan sesuai 

dengan kurikulum 2013, 

meliputi: 

a. Bab yang dimuat 

adalah  

1) Larutan Asam-

Basa 

2) Larutan 

Penyangga 

3) Koloid 

b. Judul percobaan dari 

SB Organisasi konsep sangat sesuai dengan kurikulum 2013 

B Organisasi konsep sesuai dengan kurikulum 2013 

 

 

 

C Organisasi konsep cukup sesuai dengan kurikulum 2013 

 

 



buku petunjuk 

praktikum adalah  

1) Selai Sirsak 

2) Sabun Transparan 

3) Sirup Kedondong 

4) Cat Warna 

K Organisasi konsep kurang sesuai dengan kurikulum 2013 

 

 

 

SK Organisasi konsep tidak sesuai dengan kurikulum 2013 

 

 

 

B.  Aspek Tampilan Fisik Desain buku menarik apabila 

a. desain sesuai dengan 

praktikum 

b. tidak terlalu banyak 

memuat gambar 

SB Jika 2 komponen terpenuhi di semua praktikum dalam buku 

petunjuk praktikum 

B Jika 2 komponen terpenuhi di sebagian praktikum dalam 

buku petunjuk praktikum 

C Jika 1 komponen terpenuhi di semua praktikum dalam buku 

petunjuk praktikum 

K Jika 1 komponen terpenuhi di sebagian praktikum dalam 

buku petunjuk praktikum 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi di semua 

praktikum dalam buku petunjuk praktikum 

Desain halaman buku teratur SB Jika desain halaman buku sangat teratur di semua  

praktikum 

B Jika desain halaman buku teratur di semua praktikum 

C Jika desain halaman cukup teratur di semua praktikum 

K Jika desain halaman kurang teratur di semua praktikum 

SK Jika desain halaman tidak teratur di semua praktikum 

Cetakan tulisan dan gambar 

jelas apabila 

a. warna dari tulisan dan 

gambar sesuai 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 



b. tidak ada kesalahan 

huruf dalam cetakan 

c. warna cetakan teratur 

d. cetakan tidak 

menimbulkan 

kesalahan 

pemahaman 

 

 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

SK Jika tidak ada komponen yang terpenuhi dalam buku 

petunjuk praktikum 

 

Penampilan fisik buku dapat 

menarik perhatian peserta 

didik untuk belajar apabila 

a. halaman depan buku 

menarik 

b. desain dalam setiap 

percobaan menarik 

perhatian peserta 

didik 

c. gambar-gambar yang 

disajikan sesuai 

dengan konsep 

d. cetakan jelas 

e. penampilan fisik 

dapat menuntun 

peserta didik 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 



menemukan 

informasi baru 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

Kejelasan kalimat yang 

menyertai gambar atau 

ilustrasi dan kesesuaiannya 

dengan gambar yang 

dijelaskan 

SB Jika kalimat dan gambar sangat sesuai dalam buku petunjuk 

praktikum 

B Jika kalimat dan gambar sesuai dalam buku petunjuk 

praktikum 

 

C Jika kalimat dan gambar cukup sesuai dalam buku petunjuk 

praktikum 

K Jika kalimat dan gambar kurang sesuai dalam buku 

petunjuk praktikum 

SK Jika kalimat dan gambar tidak sesuai dalam buku petunjuk 

praktikum 

Penampilan ilustrasi yang 

strategis apabila 

a. tidak ada jarak yang 

terlalu jauh atau 

terlalu dekat antara 

ilustrasi dengan 

kalimat 

b. ilustrasi yang 

ditampilkan sesuai 

dengan konsep 

c. ilustrasi yang 

ditampilkan tidak 

menimbulkan 

SB Jika 5 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

B Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

C Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

K Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 



miskonsepsi 

d. ukuran ilustrasi sesuai 

dengan kolom yang 

tersedia 

e. warna ilustrasi tidak 

berbeda jauh dengan 

desain halaman 

 

 

 

SK Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku petunjuk praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENILAIAN  

“BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

UNTUK AHLI MEDIA 

No Kriteria Nilai 

Aspek Indikator SB B C K SK 

1.  

Aspek Penulisan dan 

Organisasi Buku 

 

1. Kelengkapan identitas buku 

 

     

2. Konsistensi dalam penulisan buku 

 

     

3. Ketepatan penulisan daftar pustaka 

 

     

4. Kelengkapan komponen praktikum 

 

     

5. Pengunaan kata kerja operaional pada tujuan 

pembelajaran 

 

     

6. Organisasi konsep dan subkonsep berurutan sesuai 

silabus kurikulum 2013 

 

     

2.  

Aspek tampilan Fisik 

 

7. Desain buku menarik 

 

     

8. Desain halaman buku teratur 

 

     

9. Cetakan tulisan dan gambar jelas 

 

     



10. Penampilan fisik buku dapat menarik perhatian 

peserta didik untuk belajar 

 

     

11. Kejelasan kalimat yang menyertai gambar atau 

ilustrasi dan kesesuaiannya dengan gambar yang 

dijelaskan 

 

     

12. Penempatan ilustrasi yang strategis 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITIK DAN SARAN 

“BUKU PETUNJUK PRAKRIKUM KIMIA BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP UNTUK SMA/MA 

KELAS XI SEMESTER GENAP” 

OLEH AHLI MEDIA 

No. Halaman Kritik Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

No. Halaman Kritik Saran 
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