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INTISARI 

 

PENGEMBANGAN BOOKLET  

SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA 

 

Oleh: 

Rian Bahar Rahmadi 

NIM. 11670023 

 

Pengembangan booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia, bertujuan 

untuk mengkaji karakteristik produk booklet sejarah penemuan hukum dasar 

kimia sebagai media pengayaan pengetahuan untuk peserta didik SMA/MA. 

Selain itu, bertujuan untuk mengkaji kualitas booklet sejarah penemuan hukum 

dasar kimia yang telah dikembangkan sebagai media pengayaan pengetahuan 

untuk peserta didik SMA/MA berdasarkan hasil penilaian pendidik kimia 

SMA/MA dan respon dari peserta didik SMA/MA. 

Pengembangan booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia menggunakan 

model pengembangan 4D (Define, Design, Development, Disseminate) yang 

dibatasi sampai tahap development. Produk yang dikembangkan berdasarkan 

tinjauan dari dosen pembimbing dan peer reviewers, serta penilaian awal oleh 

dosen ahli materi, dosen ahli media. Produk kemudian dinilaikan kepada 5 

pendidik kimia SMA/MA dan direspon oleh 10 peserta didik kelas XI. Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian skala 5 untuk dosen ahli dan 

pendidik, sedangkan instrumen respon peserta didik menggunakan angket. Hasil 

penilaian dan respon berupa data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif, 

selanjutnya dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk menentukan 

kualitas booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia yang dikembangkan. 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah produk booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia dengan pendekatan scientific dan dengan karakteristik buku 

pengayaan yang baik dari segi materi/isi, penyajian, bahasa dan gambar serta 

komponen grafika. Berdasarkan penilaian dosen ahli materi mendapatkan kualitas 

Baik (B) dengan persentase keidealan 80%, penilaian dosen ahli media 

mendapatkan kualitas Sangat Baik (SB) dengan persentase 97,5%, dan penilaian 

pendidik kimia SMA/MA mendapat kualitas Sangat Baik (SB) dengan persentase 

keidealan 87,38%. Peserta didik memberikan respon positif dengan persentase 

keidealan 92%. Berdasarkan hasil tersebut, maka booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kualitas media 

bacaan dan pengayaan pengetahuan kimia yang baik. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, booklet,  hukum dasar kimia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi sekarang ini menuntut manusia untuk terus senantiasa 

mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan belajar. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja baik di sekolah 

maupun di luar sekolah (Arsyad, 2013: 1). Pendidikan merupakan kegiatan 

mengoptimalkan perkembangan peserta didik dalam hal pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai-nilai di masyarakat. Melalui pendidikan yang baik akan terbentuk 

masyarakat yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah (Sukmadinata, 2012: 24). Oleh sebab itu, dunia 

pendidikan selalu menjadi perhatian utama dalam kehidupan manusia. 

Dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini ada yang menerapkan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan ada yang menerapkan kurikulum 2013. KTSP 

maupun Kurikulum 2013 menekankan pada tiga ranah penilaian yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Dalam ranah keterampilan dikenal dengan adanya 

pendekatan scientific yang menekankan pada keaktifan peserta didik. Pendekatan 

scientific menekankan pada lima aspek penting, yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Kelima aspek tersebut bukanlah hal 

yang baru, dimana para ilmuan zaman dahulu juga menggunakannya dalam 

menemukan hukum dan teori-teori sains yang kita pelajari sekarang. 
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Ilmu kimia merupakan rumpun dari ilmu pengetahhuan alam (IPA) yang 

dipelajari di sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Ilmu kimia mengkaji sifat 

zat dan secara khusus mengkaji reaksi yang mentranformasikan satu zat menjadi zat 

lain. Ilmu kimia menyediakan pedoman untuk menyesuaikan sifat-sifat zat yang ada 

agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan dan menciptakan bahan baru dengan sifat 

tententu yang diinginkan (Oxtoby, 2001: 4). Peserta didik tentunya memiliki 

gambaran awal tentang ilmu kimia dan apa yang dilakukan para kimiawan. Para 

kimiawan melakukan penelitian dan percobaan untuk pengembangan obat-obatan, 

penelitian bidang pertanian, mencari solusi untuk masalah lingkungan, mencari 

sumber energi baru, dan sebagian besar untuk penelitian bidang industri (Chang, 

2005: 4). Penelitian tersebut dapat dilakukan berkat adanya penemuan dan hasil teori 

dari para kimiawan terdahulu. Para kimiawan terdahulu berhasil merumuskan hukum 

dasar kimia terkait zat/materi serta perubahannya. Hukum dasar kimia perlu dipelajari 

dan dipahami sebagai bekal awal belajar kimia lebih lanjut. 

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap, dan mengokohkan 

kepribadian. Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan perilaku akibat 

adanya suatu pengalaman. Pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan 

pengetahuan. Definisi ini beranggapan bahwa pengetahuan sudah melimpah di alam, 

tinggal bagaimana peserta didik menemukan dan memperoleh pengetahuan (Suyono 

dan Hariyanto, 2011: 9).  
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Pengalaman seseorang di masa lalu terkadang berupa aktivitas berharga yang 

patut diketahui dan dipahami orang lain. Berdasarkan pengalaman tersebut, 

diharapkan akan lahir aktivitas mengapresiasi dan mencontoh dalam perilaku sehari-

hari (Suherli, 2008: 58). Pengalaman dapat berupa pengalaman langsung maupun 

tidak langsung. Pengalaman langsung diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi 

sebenarnya, sedangkan pengalaman tidak langsung dapat diperoleh dengan bantuan 

media, contohnya melihat video, mendengarkan ceramah, maupun dengan membaca 

(Sanjaya, 2012: 62). Pengalaman yang dialami para kimiawan terdahulu dalam 

merumuskan hukum kimia tentunya tidak dapat diperoleh secara langsung, melainkan 

harus melalui perantara media pembelajaran, misalnya buku bacaan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pendidik kimia di SMAN 8 Yogyakarta, pengalaman tokoh 

dalam merumuskan hukum dasar kimia perlu diketahui peserta didik untuk 

menambah pengetahuan dan agar lebih menghormati ilmuan terdahulu, sehingga ilmu 

kimia dapat berkembang pesat seperti sekarang ini
1
. 

Di Indonesia, persoalan membaca, perilaku membaca dan minat baca masih 

menjadi perhatian utama dalam berbagai pembahasan seputar pengembangan kualitas 

sumber daya manusia, khususnya generasi muda.  Mengutip hasil penelitian Greanary 

(1988), World Bank di dalam salah satu laporannya menunjukkan kemampuan 

membaca peserta didik kelas 6 Sekolah Dasar (SD) di Indonesai. Secara rinci 

Indonesia mendapat nilai 51,7 yang berada di urutan paling akhir setelah Filipina 

                                                           
1
  Wawancara dengan Ibu Sinta Bagaskara (Guru Kimia SMAN 8 Yogyakarta)                                  
pada tanggal 28 Februari 2015 
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(52,6), Thailand (65,1), Singapura (74,0), dan Hongkong (75,5) (Sugihartati, 2010: 

3).  Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Programme for International Student 

Assesment (PISA) 2012 pada bidang literasi atau kemampuan membaca dan menulis 

Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara. Pada penelitian yang sama, PISA 

juga menempatkan posisi membaca peserta didik Indonesia di urutan ke 57 dari 65 

negara yang diteliti (Republika, 2014). Hal ini berarti kemampuan membaca peserta 

didik  di Indonesia memang tergolong buruk dibandingkan dengan negara lain.  

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kimia MAN 2 Yogyakarta
2
, minat 

baca peserta didik masih kurang dimana peserta didik kurang termotivasi membaca 

walaupun sudah dianjurkan membaca materi pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran 

membaca memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memungkinkan peserta didik agar 

mampu menikmati kegiatan membaca, dan memperoleh tingkat pemahaman yang 

cukup atas isi bacaan. Pembelajaran membaca harus ditujukan agar peserta didik 

termotivasi membaca dan menjadikan kegiatan membaca sebagai hal yang 

menyenangkan. Pembelajaran membaca juga harus dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap isi materi dalam bacaan, sehingga pembelajaran membaca 

selain menyenangkan juga menambah pengetahuan peserta didik (Abidin, 2012: 5). 

Media bacaan dalam lingkup pendidikan dari tingkat SD sampai SMA yang 

sering dijumpai adalah buku. Peserta didik selalu disuguhi bacaan dalam bentuk buku 

paket dan lembar kerja siswa (LKS) sehingga terkadang membuat peserta didik bosan 

                                                           
2
  Wawancara dengan Ibu Han’ah Hanum (Guru Kimia MAN 2 Yogyakarta)   
pada tanggal 7 Maret 2015 
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dan kurang tertarik. Hal ini menyebabkan aktivitas membaca untuk kepentingan 

sekolah seringkali dilakukan secara terpaksa dan penuh beban. Oleh sebab itu, perlu 

adanya media bacaan yang menarik dan baru bagi peserta didik guna menumbuhkan 

perilaku membaca secara suka rela dan menyenangkan (Sugihartati, 2010: 2).  

Pusat kurikulum dan perbukuan (Puskurbuk), badan penelitian dan 

pengembangan (Balitbang), kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) 

bekerja sama dengan Panitia Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP)  

melaksanakan penilaian buku nonteks pelajaran.  Tujuan utama dari penilaian buku 

nonteks pelajaran ini adalah agar peserta didik dapat memperoleh buku nonteks 

pelajaran yang layak pakai dari segi materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta untuk memotivasi penerbitan buku 

nonteks pelajaran di tanah air. Buku nonteks pelajaran berfungsi sebagai bahan 

pengayaan, panduan pendidik, atau referensi dalam kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran. Penyajian buku menggunakan cara yang longgar, kreatif dan inovatif 

(Sidiknas, 2014). 

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kimia MAN 1 Yogyakarta
3
, media 

bacaan dapat menarik peserta didik dalam belajar kimia tergantung media yang 

digunakan. Media bacaan sekarang ini menurut beliau lebih banyak belum menarik 

bagi peserta didik sehingga dibutuhkan media yang lebih menarik. Berdasarkan 

                                                           
3
 Wawancara dengan Ibu Kurnia Hidayah (Guru Kimia MAN 1 Yogyakarta)   

pada tanggal 3 Maret 2015 
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wawancara dengan pendidik kimia SMAN 1 Sewon Bantul
4
, media cetak (bacaan) 

dapat memotivasi dan menarik minat peserta didik dalam belajar. Media cetak 

tersebut yaitu media bacaan yang menarik dari segi penampilan dan isi dengan 

adanya gambar-gambar berwarna, tidak terlalu tebal dan bacaan yang simpel. 

Booklet sebagai media bacaan biasanya digunakan untuk mempromosikan 

sebuah produk ataupun promosi lembaga-lembaga tertentu. Berdasarkan pencarian di 

internet media booklet masih jarang digunakan untuk media pendidikan. Berdasarkan 

hasil penelitian Hapsari (2013) menyimpulkan bahwa media booklet memiliki 

efektivitas komunikasi sebagai penyampai pesan, selain itu penelitian Zulaekah 

(2012) juga menyimpulkan bahwa media booklet efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan. Dari segi layout atau tampilan, booklet dapat didesain secara menarik 

untuk memotivasi peserta didik dalam membaca. Oleh karena itu, dipilihlah 

pengembangan booklet sebagai media bacaan peserta didik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian pengembangan ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik produk booklet sejarah penemuan  hukum dasar kimia 

untuk peserta didik SMA/MA yang sesuai dengan kriteria buku pengayaan 

pengetahuan yang baik? 

                                                           
4
 Wawancara dengan Ibu Esti Wikan Nastri (Guru Kimia SMAN 1 Sewon Bantul)   

pada tanggal 16 Desember 2014 
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2. Bagaimanakah kualitas booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia sebagai 

media pengayaan pengetahuan untuk peserta didik SMA/MA berdasarkan 

penilaian pendidik kimia SMA/MA? 

C. Tujuan Pengembangan  

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian pengembangan ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji karakteristik produk booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia 

sebagai media pengayaan pengetahuan untuk peserta didik SMA/MA. 

2. Mengkaji kualitas booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia yang telah 

dikembangkan sebagai media pengayaan pengetahuan untuk peserta didik 

SMA/MA berdasarkan penilaian pendidik kimia SMA/MA. 

D. Spesifikasi Produk  

Produk booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia sebagai media pengayaan 

pengetahuan peserta didik SMA/MA memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Media cetak berupa booklet dengan ukuran B5 yaitu 176 mm x 250 mm 

2. Jenis kertas isi art paper 120 gram dan jenis kertas sampul ivory 210 gram. 

3. Booklet yang dikembangkan tidak lebih dari 40 halaman. 

4. Sampul/Cover, desain, dan layout booklet dibuat dengan program coreldraw 

graphics suite X5. 

5. Materi Booklet yang dikembangkan mencakup ilmu kimia, metode ilmiah, info 

singkat tokoh sejarah penemuan hukum dasar kimia untuk SMA/MA. 
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6. Booklet yang dikembangkan disertai dengan gambar/ilustrasi yang menarik minat 

baca peserta didik. 

7. Hukum dasar kimia yang termuat dalam booklet antara lain: hukum kekekalan 

massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum 

perbandingan volum, dan hukum Avogadro. 

E. Manfaat Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini diharapkan banyak memberi manfaat, 

diantaranya: 

1. Bagi sekolah, menambah ketersediaan buku pengayaan pengetahuan dalam bentuk 

booklet materi sejarah penemuan hukum dasar kimia. 

2. Bagi pendidik, dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses 

pembelajaran materi hukum dasar kimia. 

3. Bagi peserta didik, memberikan sumber belajar alternatif dan bahan bacaan yang 

menarik minat belajar serta memberikan informasi bagaimana ilmuan menemukan 

dan merumuskan hukum dasar kimia. 

4. Bagi instansi, memberikan inovasi baru bagi penelitian pengembangan dalam 

dunia pendidikan yaitu tentang sejarah penemuan hukum dasar kimia berupa 

booklet dan untuk penelitian lebih lanjut sehingga dihasilkan produk yang lebih 

berkualitas. 
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F. Asumsi dan Batasan Pengambangan 

1. Asumsi Pengembangan 

Asumsi dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia yang disusun sebagai sumber 

bacaan alternatif yang dapat memberikan pengalaman tidak langsung dari tokoh 

kimia kepada peserta didik SMA/MA dan dapat meningkatkan minat belajar 

serta minat baca peserta didik. 

b. Dosen pembimbing memahami standar mutu buku pengayaan yang baik dan 

memiliki pengetahuan terhadap materi hukum dasar kimia. 

c. Peer reviewers memahami kriteri buku pengayaan yang baik dan memiliki 

pemahaman terhadap materi hukum dasar kimia. 

d. Ahli media adalah dosen yang memahami kriteria buku pengayaan yang baik 

serta memiliki pengetahuan di bidang bahasa Indonesia seperti penggunaan 

kalimat dan tata tulis yang baik dan benar. 

e. Ahli materi adalah dosen yang memiliki pengetahuan tentang sejarah penemuan 

hukum dasar kimia. 

f. Reviewers mempunyai pemahaman yang sama tentang kualitas buku 

pengayaan. 
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2. Batasan Pengembangan 

Adapun batasan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Booklet ini hanya menampilkan sejarah penemuan hukum dasar kimia untuk 

SMA/MA serta tidak memuat sejarah perumusan teori-teori kimia (contohnya 

teori perkembangan atom) dan hukum-hukum kimia lainnya. 

b. Booklet ini hanya ditinjau (penilaian awal) oleh 1 dosen pembimbing, 3 peer 

reviewers, 1 ahli materi dan 1 ahli media. 

c. Penilaian kualitas booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia hanya dinilai 

oleh 5 (lima) pendidik SMA/MA mata pelajaran kimia dan direspon oleh 10 

peserta didik SMA/ MA kelas XI di Yogyakarta. 

G. Definisi Istilah 

Beberapa Istilah yang perlu diketahui dalam penelitian pengembangan  ini 

yaitu: 

1. Penelitian pengembangan atau research and development (R & D) adalah suatu 

penelitian dengan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan penelitian (Sukmadinata, 2012: 164). 

2. Booklet adalah sebuah media publikasi yang teridiri dari beberapa lembar dan 

halaman, tetapi tidak setebal sebuah buku (Rustan, 2009: 115). 
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3. Sejarah merupakan pengetahuan mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa 

dan keadaan-keadaan manusia di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan-

keadaan masa kini (Abdurrahman, 2002: 4). 

4. Hukum dalam sains adalah suatu pernyataan matematis atau pernyataan verbal 

yang ringkas tentang hubungan antar fenomena-fenomena yang selalu sama dalam 

keadaan yang sama, sedangkan teori adalah suatu prinsip yang menjelaskan 

sekumpulan fakta dan hukum dasar yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang 

ada (Chang, 2005: 5). 

5. Ilmu kimia adalah ilmu yang mengkaji sifat zat dan secara khusus mengkaji reaksi 

yang mentranformasikan satu zat menjadi zat lain (Oxtoby, 2001: 4). 

6. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan 

kepribadian (Suyono dan Hariyanto, 2011: 9). 

7. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik berupa data, orang, atau benda yang 

dapat digunakan untuk memberi kemudahan belajar bagi seseorang dan segala 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan (Suprihatiningrum, 

2013: 318). 

8. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku 

teks pendidikan dasar dan menengah; baik untuk memperkaya pengetahuan, 

keterampilan, maupun pengembangan kepribadian (Suherli, 2008: 12).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan produk 

booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia adalah sebagai berikut: 

1. Telah dikembangkan booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia untuk 

peserta didik SMA/MA dengan karakteristik: 

a. Materi mendukung proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. 

b. Materi sebagai pengayaan pengetahuan berisi informasi yang dapat 

mmenambah wawasan peserta didik. 

c. Materi sesuia dengan perkembangan kognitif peserta didik. 

d. Materi sesuia dengan kemampuan berpikir dan penalaran peserta didik. 

e. Materi dikembangkan dengan pendekatan scientific. 

f. Bahasa yang digunakan memiliki kejelasan kalimat, tanda baca, dan istilah. 

g. Penyajian materi sebagai buku bacaan yang menarik minat baca peserta 

didik dengan desain sampul dan layout isi yang menarik dengan warna-

warna yang enak dilihat dan tidak monoton. 

h. Kualitas cetakan yang baik dengan menggunakan kertas ivory 260 gram 

untuk sampul dan art paper 120 gram untuk isi. 
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2. Penilaian booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia yang dikembangkan 

secara keseluruhan berdasarkan penilaian lima pendidik kimia SMA/MA 

adalah Sangat Baik (SB) dengan persentase keidealan 87,38%. Sepuluh peserta 

didik SMA/MA merespon booklet yang dikembangkan dengan persentase 

keidealan sebesar 92%. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dan pengembangan booklet sejarah penemuan hukum dasar 

kimia memiliki keterbatasan yaitu,  booklet hanya dinilaikan kepada 5 pendidik 

kimia SMA/MA di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Tahap akhir 

pengembangan yaitu tahap penyebarluasan (disseminate) produk tidak 

dilaksanakan secara luas, tetapi produk booklet hanya direspon oleh 10 peserta 

didik SMA/MA kelas XI. 

C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Penelitian pengembangan yang dilakukan termasuk penenilian 

pengembangan buku nonteks pelajaran berupa pengayaan pengetahuan. Adapaun 

saran dari peneliti sebagai berikut:: 

1. Saran Pemanfaatan 

Berdasarkan hasil penilaian kualitas produk yang diperoleh, maka 

peneliti menyarankan agar booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia 

digunakan sebagai media bacaan dan pengayaan pengetahuan peserta didik. 

Pemanfaatan ini dianggap perlu karena media sangat menarik minat baca 

peserta didik dan minat belajar kimia.  
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2. Diseminasi 

Media booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia dapat diuji cobakan 

secara lebih luas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap minat baca dan 

minat belajar kimia. Apabila telah diuji cobakan dan dipandang layak sebagai 

media bacaan dan pengayaan pengetahuan peserta didik, maka produk dapat 

disebarluaskan. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Media booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia yang dikembangkan 

dapat dikembangkan lebih lanjut apabila dirasa perlu adanya perbaikan baik 

dari tampilan maupun materi/isi. Media booklet kimia perlu dikembangkan 

lebih lanjut dengan materi kimia yang lain, karena media booklet dengan 

tampilan yang bagus cukup menarik bagi peserta didik. 
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Nama Penilai : 

NIP  : 

Instansi : 

 

PETUNJUK PENILAIAN: 

1. Bacalah terlebih dahulu rubrik penjabaran kriteria penilaian setiap komponen. 

2. Bacalah Booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia secara cermat dan bertahap untuk mendapatkan apakah isinya sesuai dengan 

kriteria penilaian pada rubrik penilaian. 

3. Berilah tanda centang (√ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru terhadap booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia yang berpedoman pada rubrik dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik (5) 

B = Baik (4) 

C = Cukup (3) 

K = Kurang (2) 

SK = Sangat Kurang (1) 

4. Tuliskan kritik dan saran terhadap booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia ini pada lember yang telah disediakan. 

5. Terimakasih atas kerjasamanya. 
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LEMBAR PENILAIAN KUALITAS  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
Nilai 

SB B C K SK 

1. Komponen 

Kelayakan 

Materi/Isi 

a. Materi sebagai pendukung proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik, mencakup: 

1) Memberi keteladanan bagi peserta didik 

2) Membangun kemauan peserta didik untuk melakukan suatu 

hal yang positif 

3) Mengembangkan kreativitas peserta didik 

4) Mengembangkan budaya membaca peserta didik 

     

b. Materi sebagai pengayaan pengetahuan, mencakup: 

1) Berisi informasi tambahan yang lebih lengkap dan luas 

2) Menambah wawasan bagi pembaca dari pembahasan materi 

yang tidak tersaji secara lengkap dalam buku teks pelajaran  

3) Sebagai rujukan dan acuan bagi pembaca dalam 

mendapatkan jawaban atau kejelasan tentang sesuatu hal 

secara rinci dan komprehensif 

4) dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam 

melaksanakan pendidikan (panduan metode ilmiah) 

     

c. Konsep dasar pengetahuan yang dikembangkan, yaitu: 

1) Sistematis (bahwa materi yang disajikan itu merupakan 

suatu kesatuan yang bertemali dengan ilmu lain) 

2) Objektif (bahwa materi yang disajikan bersifat faktual atau 

sesuai dengan kenyataan) 

3) Terbuka (bahwa materi itu dapat dijelaskan secara ilmiah) 

4) Logis (bahwa materi disajikan secara teratur dan dapat 

diterima secara rasional atau masuk akal) 
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d. Kesesuaian materi/isi dengan perkembangan kognitif peserta 

didik sesuai tahap perkembangan operasional formal: 

1) Menalar secara logis dan sistematis 

2) Menganalisis secara kombinasi untuk menarik hipotesis 

3) Menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia 

4) Memecahkan masalah (problem solving) secara ilmiah 

sesuai interaksinya dengan lingkungan 

     

  e. Kesesuaian materi dengan kemampuan berpikir dan penalaran 

peserta didik dengan pengembangan: 

1) Berpikir logis (proses berpikir dengan menggunakan logika, 

rasional  dan masuk akal) 

2) Berpikir kritis (aktivitas mental yang dilakukan untuk 

mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan) 

3) Berpikir kreatif (kepiawaian pola  pikir untuk mengadakan 

sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, atau 

arti penting dari konsep-konsep yang telah diketahui) 

4) Berpikir inovatif (Proses berpikir yang menghasilkan solusi 

dan gagasan di luar bingkai konservatif serta mampu 

memberikan sebuah imajinasi terhadap orang sekitarnya) 

     

2. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

a. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 
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b. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan 

hal positif, meliputi: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

     

c. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 

     

 

Kritik dan Saran 
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RUBRIK PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Penjabaran 

1. Komponen 

Kelayakan 

Materi/Isi 

a. Materi sebagai pendukung proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik, mencakup: 

1) Memberi keteladanan bagi peserta didik 

2) Membangun kemauan peserta didik untuk melakukan suatu 

hal yang positif 

3) Mengembangkan kreativitas peserta didik 

4) Mengembangkan budaya membaca peserta didik 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

b. Materi sebagai pengayaan pengetahuan, mencakup: 

1) Berisi informasi tambahan yang lebih lengkap dan luas 

2) Menambah wawasan bagi pembaca dari pembahasan materi 

yang tidak tersaji secara lengkap dalam buku teks pelajaran  

3) Sebagai rujukan dan acuan bagi pembaca dalam 

mendapatkan jawaban atau kejelasan tentang sesuatu hal 

secara rinci dan komprehensif 

4) dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam 

melaksanakan pendidikan (panduan metode ilmiah) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

c. Konsep dasar pengetahuan yang dikembangkan, yaitu: 

1) Sistematis (bahwa materi yang disajikan itu merupakan suatu 

kesatuan yang bertemali dengan ilmu lain) 

2) Objektif (bahwa materi yang disajikan bersifat faktual atau 

sesuai dengan kenyataan) 
3) Terbuka (bahwa materi itu dapat dijelaskan secara ilmiah) 

4) Logis (bahwa materi disajikan secara teratur dan dapat 

diterima secara rasional atau masuk akal) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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d. Kesesuaian materi/isi dengan perkembangan kognitif peserta 

didik sesuai tahap perkembangan operasional formal: 

1) Menalar secara logis dan sistematis 

2) Menganalisis secara kombinasi untuk menarik hipotesis 

3) Menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia 

4) Memecahkan masalah (problem solving) secara ilmiah 

sesuai interaksinya dengan lingkungan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

  e. Kesesuaian materi dengan kemampuan berpikir dan penalaran 

peserta didik dengan pengembangan: 

1) Berpikir logis (proses berpikir dengan menggunakan logika, 

rasional  dan masuk akal) 

2) Berpikir kritis (aktivitas mental yang dilakukan untuk 

mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan) 

3) Berpikir kreatif (kepiawaian pola  pikir untuk mengadakan 

sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, atau 

arti penting dari konsep-konsep yang telah diketahui) 

4) Berpikir inovatif (Proses berpikir yang menghasilkan solusi 

dan gagasan di luar bingkai konservatif serta mampu 

memberikan sebuah imajinasi terhadap orang sekitarnya) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

2. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

a. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 

 

 

 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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b. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan hal 

positif, mencakup: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

c. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS 

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK AHLI MEDIA SMA/MA 
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Nama Penilai : 

NIP  : 

Instansi : 

 

PETUNJUK PENILAIAN: 

6. Bacalah terlebih dahulu rubrik penjabaran kriteria penilaian setiap komponen. 

7. Bacalah Booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia secara cermat dan bertahap untuk mendapatkan apakah isinya sesuai dengan 

kriteria penilaian pada rubrik penilaian. 

8. Berilah tanda centang (√ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru terhadap booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia yang berpedoman pada rubrik dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik (5) 

B = Baik (4) 

C = Cukup (3) 

K = Kurang (2) 

SK = Sangat Kurang (1) 

9. Tuliskan kritik dan saran terhadap booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia ini pada lember yang telah disediakan. 

10. Terimakasih atas kerjasamanya. 
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LEMBAR PENILAIAN KUALITAS  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
Nilai 

SB B C K SK 

1. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

d. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 

     

e. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan 

hal positif, meliputi: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

     

f. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 
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3. Komponen 

Bahasa dan 

gambar 

a. Kejelasan bahasa yang digunakan, meliputi: 

1) Penulisan huruf, kalimat, dan tanda baca sesuai dengan EYD 

2) Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu 

3) Keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf 

4) Ketepatan penggunaan kata/istilah 

     

b. Kesesuaian gambar dengan materi/isi buku, meliputi: 

1) Ilustrasi/gambar sesuai dengan materi/isi 

2) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik dalam menafsirkan 

materi/isi yang menyertainya 

3) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik mengingat 

materi/isi buku 

4) Sumber dan keterangan gambar/ilustrasi jelas 

     

4. Komponen 

Grafika 

a. Komponen grafika: 

1) Buku dijilid dengan rapi dan kuat 

2) Buku menggunakan huruf dan/atau gambar/ilustrasi yang 

terbaca 

3) Buku dicetak dengan kualitas yang baik dan jelas 

4) Buku menggunakan kertas berkualitas dan aman 

     

b. Cover buku/sampul buku: 

1) Desain cover menarik minat peserta didik 

2) Desain dan judul cover mewakili isi buku 

3) Kejelasan dan keterbacaan judul buku 

4) Bahan cover kuat dan tidak mudah rusak 

     

c. Daya tarik isi buku: 

1) Jenis dan ukuran huruf dalam buku jelas 

2) Gambar dalam isi buku jelas 

3) Desain dan layout isi buku menarik dan tidak monoton 

4) Menggunakan warna-warna yang indah dilihat dan tidak 

membosankan 

     

 



93 
 

Kritik dan Saran 
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RUBRIK PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Penjabaran 

1. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

d. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 

 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

e. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan hal 

positif, mencakup: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

f. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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2. Komponen 

Bahasa dan 

gambar 

a. Kejelasan bahasa yang digunakan: 

1) Penulisan huruf, kalimat, dan tanda baca sesuai dengan EYD 

2) Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu 

3) Keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf 

4) Ketepatan penggunaan kata/istilah 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

b. Kesesuaian gambar dengan materi/isi buku: 

1) Ilustrasi/gambar sesuai dengan materi/isi 

2) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik dalam menafsirkan 

materi/isi yang menyertainya 

3) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik mengingat 

materi/isi buku 

4) Sumber dan keterangan gambar/ilustrasi jelas 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

3. Komponen 

Grafika 

a. Komponen grafika: 

1) Buku dijilid dengan rapi dan kuat 

2) Buku menggunakan huruf dan/atau gambar/ilustrasi yang 

terbaca 

3) Buku dicetak dengan kualitas yang baik dan jelas 

4) Buku menggunakan kertas berkualitas dan aman 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

b. Cover buku/sampul buku: 

1) Desain cover menarik minat peserta didik 

2) Desain dan judul cover mewakili isi buku 

3) Kejelasan dan keterbacaan judul buku 

4) Bahan cover kuat dan tidak mudah rusak 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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c. Daya tarik isi buku: 

1) Jenis dan ukuran huruf dalam buku jelas 

2) Gambar dalam isi buku jelas 

3) Desain dan layout isi buku menarik dan tidak monoton 

4) Menggunakan warna-warna yang indah dilihat dan tidak 

membosankan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS 

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PENDIDIK KIMIA SMA/MA 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 
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Nama Penilai : 

NIP  : 

Instansi : 

 

PETUNJUK PENILAIAN: 

11. Bacalah terlebih dahulu rubrik penjabaran kriteria penilaian setiap komponen. 

12. Bacalah Booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia secara cermat dan bertahap untuk mendapatkan apakah isinya sesuai dengan 

kriteria penilaian pada rubrik penilaian. 

13. Berilah tanda centang (√ ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru terhadap booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia yang berpedoman pada rubrik dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik (5) 

B = Baik (4) 

C = Cukup (3) 

K = Kurang (2) 

SK = Sangat Kurang (1) 

14. Tuliskan kritik dan saran terhadap booklet sejarah penemuan hukum dasar kimia ini pada lember yang telah disediakan. 

15. Terimakasih atas kerjasamanya. 
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LEMBAR PENILAIAN KUALITAS  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
Nilai 

SB B C K SK 

1. Komponen 

Kelayakan 

Materi/Isi 

f. Materi sebagai pendukung proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik, mencakup: 

1) Memberi keteladanan bagi peserta didik 

2) Membangun kemauan peserta didik untuk melakukan suatu 

hal yang positif 

3) Mengembangkan kreativitas peserta didik 

4) Mengembangkan budaya membaca peserta didik 

     

g. Materi sebagai pengayaan pengetahuan, mencakup: 

1) Berisi informasi tambahan yang lebih lengkap dan luas 

2) Menambah wawasan bagi pembaca dari pembahasan materi 

yang tidak tersaji secara lengkap dalam buku teks pelajaran  

3) Sebagai rujukan dan acuan bagi pembaca dalam 

mendapatkan jawaban atau kejelasan tentang sesuatu hal 

secara rinci dan komprehensif 

4) dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam 

melaksanakan pendidikan (panduan metode ilmiah) 

     

h. Konsep dasar pengetahuan yang dikembangkan, yaitu: 

1) Sistematis (bahwa materi yang disajikan itu merupakan 

suatu kesatuan yang bertemali dengan ilmu lain) 

2) Objektif (bahwa materi yang disajikan bersifat faktual atau 

sesuai dengan kenyataan) 
3) Terbuka (bahwa materi itu dapat dijelaskan secara ilmiah) 

4) Logis (bahwa materi disajikan secara teratur dan dapat 

diterima secara rasional atau masuk akal) 
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i. Kesesuaian materi/isi dengan perkembangan kognitif peserta 

didik sesuai tahap perkembangan operasional formal: 

1) Menalar secara logis dan sistematis 

2) Menganalisis secara kombinasi untuk menarik hipotesis 

3) Menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia 

4) Memecahkan masalah (problem solving) secara ilmiah 

sesuai interaksinya dengan lingkungan 

     

  j. Kesesuaian materi dengan kemampuan berpikir dan penalaran 

peserta didik dengan pengembangan: 

1) Berpikir logis (proses berpikir dengan menggunakan logika, 

rasional  dan masuk akal) 

2) Berpikir kritis (aktivitas mental yang dilakukan untuk 

mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan) 

3) Berpikir kreatif (kepiawaian pola  pikir untuk mengadakan 

sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, atau 

arti penting dari konsep-konsep yang telah diketahui) 

4) Berpikir inovatif (Proses berpikir yang menghasilkan solusi 

dan gagasan di luar bingkai konservatif serta mampu 

memberikan sebuah imajinasi terhadap orang sekitarnya) 

     

2. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

g. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 
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h. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan 

hal positif, meliputi: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

     

i. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 

     

3. Komponen 

Bahasa dan 

gambar 

c. Kejelasan bahasa yang digunakan, meliputi: 

1) Penulisan huruf, kalimat, dan tanda baca sesuai dengan EYD 

2) Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu 

3) Keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf 

4) Ketepatan penggunaan kata/istilah 

     

d. Kesesuaian gambar dengan materi/isi buku, meliputi: 

1) Ilustrasi/gambar sesuai dengan materi/isi 

2) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik dalam menafsirkan 

materi/isi yang menyertainya 

3) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik mengingat 

materi/isi buku 

4) Sumber dan keterangan gambar/ilustrasi jelas 
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4. Komponen 

Grafika 

d. Komponen grafika: 

1) Buku dijilid dengan rapi dan kuat 

2) Buku menggunakan huruf dan/atau gambar/ilustrasi yang 

terbaca 

3) Buku dicetak dengan kualitas yang baik dan jelas 

4) Buku menggunakan kertas berkualitas dan aman 

     

e. Cover buku/sampul buku: 

1) Desain cover menarik minat peserta didik 

2) Desain dan judul cover mewakili isi buku 

3) Kejelasan dan keterbacaan judul buku 

4) Bahan cover kuat dan tidak mudah rusak 

     

f. Daya tarik isi buku: 

1) Jenis dan ukuran huruf dalam buku jelas 

2) Gambar dalam isi buku jelas 

3) Desain dan layout isi buku menarik dan tidak monoton 

4) Menggunakan warna-warna yang indah dilihat dan tidak 

membosankan 
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Kritik dan Saran 
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RUBRIK PENJABARAN KRITERIA PENILAIAN  

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

No. Aspek Penilaian Kriteria Penilaian Penjabaran 

1. Komponen 

Kelayakan 

Materi/Isi 

f. Materi sebagai pendukung proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik, mencakup: 

1) Memberi keteladanan bagi peserta didik 

2) Membangun kemauan peserta didik untuk melakukan suatu 

hal yang positif 

3) Mengembangkan kreativitas peserta didik 

4) Mengembangkan budaya membaca peserta didik 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

g. Materi sebagai pengayaan pengetahuan, mencakup: 

1) Berisi informasi tambahan yang lebih lengkap dan luas 

2) Menambah wawasan bagi pembaca dari pembahasan materi 

yang tidak tersaji secara lengkap dalam buku teks pelajaran  

3) Sebagai rujukan dan acuan bagi pembaca dalam 

mendapatkan jawaban atau kejelasan tentang sesuatu hal 

secara rinci dan komprehensif 

4) dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam 

melaksanakan pendidikan (panduan metode ilmiah) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

h. Konsep dasar pengetahuan yang dikembangkan, yaitu: 

1) Sistematis (bahwa materi yang disajikan itu merupakan suatu 

kesatuan yang bertemali dengan ilmu lain) 

2) Objektif (bahwa materi yang disajikan bersifat faktual atau 

sesuai dengan kenyataan) 
3) Terbuka (bahwa materi itu dapat dijelaskan secara ilmiah) 

4) Logis (bahwa materi disajikan secara teratur dan dapat 

diterima secara rasional atau masuk akal) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 



105 
 

i. Kesesuaian materi/isi dengan perkembangan kognitif peserta 

didik sesuai tahap perkembangan operasional formal: 

1) Menalar secara logis dan sistematis 

2) Menganalisis secara kombinasi untuk menarik hipotesis 

3) Menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia 

4) Memecahkan masalah (problem solving) secara ilmiah 

sesuai interaksinya dengan lingkungan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

  j. Kesesuaian materi dengan kemampuan berpikir dan penalaran 

peserta didik dengan pengembangan: 

1) Berpikir logis (proses berpikir dengan menggunakan logika, 

rasional  dan masuk akal) 

2) Berpikir kritis (aktivitas mental yang dilakukan untuk 

mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan) 

3) Berpikir kreatif (kepiawaian pola  pikir untuk mengadakan 

sesuatu yang memiliki kegunaan, tatanan, keindahan, atau 

arti penting dari konsep-konsep yang telah diketahui) 

4) Berpikir inovatif (Proses berpikir yang menghasilkan solusi 

dan gagasan di luar bingkai konservatif serta mampu 

memberikan sebuah imajinasi terhadap orang sekitarnya) 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

2. Komponen 

Penyajian 

Materi/Isi 

g. Konsistensi desain dalam buku, meliputi: 

1) Materi disajikan secara urut 

2) Menggunakan jenis dan ukuran huruf yang konsisten 

3) Menggunakan huruf tebal atau ukuran lebih besar untuk 

judul topik 

4) Kelengkapan informasi yang disajikan disertai dengan 

penekanan pada substansi dan konsep penting 

 

 

 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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h. Penyajian materi sebagai pendorong peserta didik melakukan hal 

positif, mencakup: 

1) Peserta didik termotivasi untuk lebih banyak membaca  

2) Peserta didik termotivasi meneladani sikap ilmiah para tokoh  

3) Peserta didik termotivasi untuk menerapkan metode ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari  

4) Peserta didik termotivasi untuk menciptakan  ide atau 

gagasan untuk  memecahkan masalah 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

i. Penggunaan booklet sebagai media baca dan pengayaan  peserta 

didik, mencakup: 

1) Dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri peserta 

didik di luar pembelajaran kelas 

2) Dapat digunakan atau dibaca pada saat santai 

3) Informasi dapat dan mudah dibagi dengan teman  

4) Mudah dibuat, diperbanyak, diperbaiki dan disesuaikan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

3. Komponen 

Bahasa dan 

gambar 

c. Kejelasan bahasa yang digunakan: 

1) Penulisan huruf, kalimat, dan tanda baca sesuai dengan EYD 

2) Menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu 

3) Keterkaitan antar kalimat dan antar paragraf 

4) Ketepatan penggunaan kata/istilah 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

d. Kesesuaian gambar dengan materi/isi buku: 

1) Ilustrasi/gambar sesuai dengan materi/isi 

2) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik dalam menafsirkan 

materi/isi yang menyertainya 

3) Ilustrasi/gambar membantu peserta didik mengingat 

materi/isi buku 

4) Sumber dan keterangan gambar/ilustrasi jelas 

 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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4. Komponen 

Grafika 

d. Komponen grafika: 

1) Buku dijilid dengan rapi dan kuat 

2) Buku menggunakan huruf dan/atau gambar/ilustrasi yang 

terbaca 

3) Buku dicetak dengan kualitas yang baik dan jelas 

4) Buku menggunakan kertas berkualitas dan aman 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

e. Cover buku/sampul buku: 

1) Desain cover menarik minat peserta didik 

2) Desain dan judul cover mewakili isi buku 

3) Kejelasan dan keterbacaan judul buku 

4) Bahan cover kuat dan tidak mudah rusak 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 

f. Daya tarik isi buku: 

1) Jenis dan ukuran huruf dalam buku jelas 

2) Gambar dalam isi buku jelas 

3) Desain dan layout isi buku menarik dan tidak monoton 

4) Menggunakan warna-warna yang indah dilihat dan tidak 

membosankan 

SB Jika 4 komponen terpenuhi dalam buku 

B Jika 3 komponen terpenuhi dalam buku 

C Jika 2 komponen terpenuhi dalam buku 

K Jika 1 komponen terpenuhi dalam buku 

SK 
Jika tidak ada komponen yang terpenuhi 

dalam buku 
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INSTRUMEN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP 

BOOKLET SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA  

UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

 

Nama Siswa : ……………………….. 

Kelas  : ……………………….. 

Sekolah  : ……………………….. 

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Jawablah angket ini sejujurnya karena tujuan pengisian angket ini adalah: 

a. Ingin mengetahui penilaianmu tentang Booklet Sejarah Penemuan 

Hukum Dasar Kimia Untuk Peserta Didik SMA/MA. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan perbaikan terhadap 

Booklet Sejarah Penemuan Hukum Dasar Kimia Untuk Peserta Didik 

SMA/MA yang telah dikembangkan. 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian peserta didik 

terhadap Booklet Sejarah Penemuan Hukum Dasar Kimia Untuk Peserta 

Didik SMA/MA dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ya : jika setuju dengan pernyataan yang diberikan. 

b. Tidak : jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. 

3. Tiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat 

suatu kekurangan, saran, kritik terhadap booklet yang telah disusun dapat 

dituliskan pada kolom “saran” yang tersedia. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya. 
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No. Komponen dan Kriteria Penilaian 
Respon 

Ya Tidak 

1. Komponen Kelayakan Materi/ Isi   

 a.  Materi/isi mudah dipahami dan jelas   

b. Materi/isi dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peserta didik  mengenai hukum dasar 

kimia 

  

c. Materi/isi menarik untuk dibaca/diketahui   

d. Tabel dan gambar memiliki kejelasan dan 

kelengkapan keterangan sehingga memudahkan 

peserta didik untuk memahami isi bacaan 

  

2. Komponen Penyajian Materi/ Isi   

 a. Penyajian tabel, glosarium dan daftar pustaka jelas   

b. Penyajian materi dilengkapi dengan gambar yang 

menarik 

  

c. Penyajian materi menimbulkan suasana 

menyenangkan 

  

d. Penyajian materi mendorong rasa keingintahuan    

e. Penyajian materi mendorong untuk lebih banyak 

membaca  

  

f. Penyajian materi mendorong untuk menerapkan 

metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari 

  

3. Komponen Bahasa   

 a.  Bahasa yang digunakan komunikatif   

 
b. Bahasa yang digunakan mempermudah dalam 

memahami maksud isi bacaan 

  

 c. Penggunaan kalimat yang efektif dan tidak ambigu   

4. Komponen Grafika   

 
a.  Penyusunan layout dan desain cover atau sampul 

buku menarik 

  

 b. Kualitas cetakan gambar dan tulisan jelas dan baik   

 c. Hasil cetakan dan penjilidan sudah berkualitas   

 

       Yogyakarta,                    2015 

        Responden, 

 

        ___________  
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Kritik dan Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,        2015 

        Responden, 

 

        ___________ 
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LAMPIRAN 3 

Tabulasi Data 
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PERHITUNGAN KUALITAS BOOKLET  

SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA  

BERDASARKAN PENILAIAN DOSEN AHLI MATERI 

 

A. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia 

1. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 8 x 5 = 40 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 8 x 1 = 8 

SBi  = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (40-8) = 5,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (40+8) = 24 

2. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi  = 24 + 1,8 . 5,33 = 33,60 

Mi - 1,8 SBi  = 24 – 1,8 . 5,33 = 14,40 

Mi + 0,6 SBi  = 24 + 0,6 . 5,33 = 27,20 

Mi – 0,6 SBi  = 24 – 0,6 . 5,33 = 20,80 

3. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan penilaian 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 33,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 27,20 <      ≤ 33,60 Baik (B) 

3 20,80 <      ≤ 27,20 Cukup (C) 

4 14,40 <      ≤ 20,80 Kurang (K) 

5     ≤ 14,40 Sangat Kurang (SK) 

 

4. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

              
∑ 

 
 

 = 
  

 
 

 = 32 

5. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

   =  
  

  
 x 100% 

   =  80% 

6. Kualitas media =  Baik (B) 
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B. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia untuk Tiap Aspek 
1. Aspek Kelayakan Materi/Isi 

a. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 5 x 5 = 25 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 5 x 1 = 5 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (25-5) = 3,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (25+5) = 15 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 15 + 1,8 . 3,33 = 21,00 

Mi - 1,8 SBi  = 15 – 1,8 . 3,33 = 9,00 

Mi + 0,6 SBi = 15 + 0,6 . 3,33 = 17,00 

Mi – 0,6 SBi = 15 – 0,6 . 3,33 = 13,00 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal kelayakan materi/isi 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 21,00 <      Sangat Baik (SB) 

2 17,00 <      ≤ 21,00 Baik (B) 

3 13,00 <      ≤ 17,00 Cukup (C) 

4 9,00 <      ≤ 13,00 Kurang (K) 

5     ≤ 9,00 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 20 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
  

  
 x 100% 

    =  80% 

f. Kualitas media =  Baik (B) 
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2. Aspek Penyajian Materi/Isi 

a.  Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 3 x 5 = 15 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 3 x 1 = 3 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (15-3) = 2 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (15+3) = 9 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 9 + 1,8 . 2 = 12,60 

Mi - 1,8 SBi = 9 – 1,8 . 2 = 5,40 

Mi + 0,6 SBi = 9 + 0,6 . 2 = 10,20 

Mi – 0,6 SBi = 9 – 0,6 . 2 = 7,80 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel 1 

Kriteria kategori penilaian ideal aspek penyajian materi/isi 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 12,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 10,20 <      ≤ 12,60 Baik (B) 

3 7,80 <      ≤ 10,20 Cukup (C) 

4 5,40 <      ≤ 7,80 Kurang (K) 

5     ≤ 5,40 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 12 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
  

  
 x 100% 

    =  80% 

f. Kualitas media =  Baik (B) 
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PERHITUNGAN KUALITAS BOOKLET  

SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA  

BERDASARKAN PENILAIAN DOSEN AHLI MEDIA 

 

A. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia 

1. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 8 x 5 = 40 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 8 x 1 = 8 

SBi  = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (40-8) = 5,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (40+8) = 24 

2. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi  = 24 + 1,8 . 5,33 = 33,60 

Mi - 1,8 SBi  = 24 – 1,8 . 5,33 = 14,40 

Mi + 0,6 SBi  = 24 + 0,6 . 5,33 = 27,20 

Mi – 0,6 SBi  = 24 – 0,6 . 5,33 = 20,80 

3. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan penilaian 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 33,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 27,20 <      ≤ 33,60 Baik (B) 

3 20,80 <      ≤ 27,20 Cukup (C) 

4 14,40 <      ≤ 20,80 Kurang (K) 

5     ≤ 14,40 Sangat Kurang (SK) 

 

4. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

              
∑ 

 
 

 = 
  

 
 

 =39 

5. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

   =  
  

  
 x 100% 

   =  97,5% 

6. Kualitas media =  Sangat baik (SB) 
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B. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia untuk Tiap Aspek 
1. Aspek Penyajian Materi/Isi 

a. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 3 x 5 = 15 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 3 x 1 = 3 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (15-3) = 2 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (15+3) = 9 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 9 + 1,8 . 2 = 12,60 

Mi - 1,8 SBi = 9 – 1,8 . 2 = 5,40 

Mi + 0,6 SBi = 9 + 0,6 . 2 = 10,20 

Mi – 0,6 SBi = 9 – 0,6 . 2 = 7,80 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal penyajian materi/isi 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 12,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 10,20 <      ≤ 12,60 Baik (B) 

3 7,80 <      ≤ 10,20 Cukup (C) 

4 5,40 <      ≤ 7,80 Kurang (K) 

5     ≤ 5,40 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 14 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
  

  
 x 100% 

    =  93,33% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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2. Aspek Bahasa dan Gambar 

a.  Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 2 x 5 = 10 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 2 x 1 = 2 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (10-2) = 1,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (10+2) = 6 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 6 + 1,8 . 1.33 = 8,40 

Mi - 1,8 SBi = 6 – 1,8 . 1.33 = 3,60 

Mi + 0,6 SBi = 6 + 0,6 . 1.33 = 6,80 

Mi – 0,6 SBi = 6 – 0,6 . 1.33 = 5,20 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal bahasa dan gambar 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 8,04 <      Sangat Baik (SB) 

2 6,80 <      ≤ 8,04 Baik (B) 

3 5,20 <      ≤ 6,80 Cukup (C) 

4 3,60 <      ≤ 5,20 Kurang (K) 

5     ≤ 3,60 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 10 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
  

  
 x 100% 

    =  100% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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3. Aspek Grafika 

a.  Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 3 x 5 = 15 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 3 x 1 = 3 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (15-3) = 2 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (15+3) = 9 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 9 + 1,8 . 2 = 12,60 

Mi - 1,8 SBi = 9 – 1,8 . 2 = 5,40 

Mi + 0,6 SBi = 9 + 0,6 . 2 = 10,20 

Mi – 0,6 SBi = 9 – 0,6 . 2 = 7,80 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal aspek grafika 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 12,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 10,20 <      ≤ 12,60 Baik (B) 

3 7,80 <      ≤ 10,20 Cukup (C) 

4 5,40 <      ≤ 7,80 Kurang (K) 

5     ≤ 5,40 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 15 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
  

  
 x 100% 

    =  100% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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PERHITUNGAN KUALITAS BOOKLET  

SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA  

BERDASARKAN PENILAIAN PENDIDIK KIMIA SMA/MA 

 

A. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia 

1. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 13 x 5 = 65 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 13 x 1 = 13 

SBi  = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (65-13) = 8,67 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (65+13) = 39 

2. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi  = 39 + 1,8 . 8,67 = 54,60 

Mi - 1,8 SBi  = 39 – 1,8 . 8,67 = 23,40 

Mi + 0,6 SBi  = 39 + 0,6 . 8,67 = 44,20 

Mi – 0,6 SBi  = 39 – 0,6 . 8,67 = 33,80 

3. Tabel kriteria kualitas 

Tabel 1 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan penilaian 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 54,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 44,20 <      ≤ 54,60 Baik (B) 

3 33,80 <      ≤ 44,20 Cukup (C) 

4 23,40 <      ≤ 33,80 Kurang (K) 

5     ≤ 23,40 Sangat Kurang (SK) 

 

4. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

              
∑ 

 
 

 = 
   

 
 

 = 56,8 

5. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                

                    
 x 100% 

   =  
    

  
 

   =  87,38% 

6. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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B. Perhitungan Kualitas LKPD Kimia untuk Tiap Aspek 
1. Aspek Kelayakan Materi/Isi 

a. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 5 x 5 = 25 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 5 x 1 = 5 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (25-5) = 3,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (25+5) = 15 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 15 + 1,8 . 3,33 = 21,00 

Mi - 1,8 SBi  = 15 – 1,8 . 3,33 = 9,00 

Mi + 0,6 SBi = 15 + 0,6 . 3,33 = 17,00 

Mi – 0,6 SBi = 15 – 0,6 . 3,33 = 13,00 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel 1 

Kriteria kategori penilaian ideal aspek kelayakan materi/isi 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 21,00 <      Sangat Baik (SB) 

2 17,00 <      ≤ 21,00 Baik (B) 

3 13,00 <      ≤ 17,00 Cukup (C) 

4 9,00 <      ≤ 13,00 Kurang (K) 

5     ≤ 9,00 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
   

 
 

  = 21,6 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
    

  
 x 100% 

    =  86,4% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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2. Aspek Penyajian Materi/Isi 

a. Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 3 x 5 = 15 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 3 x 1 = 3 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (15-3) = 2 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (15+3) = 9 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 9 + 1,8 . 2 = 12,60 

Mi - 1,8 SBi = 9 – 1,8 . 2 = 5,40 

Mi + 0,6 SBi = 9 + 0,6 . 2 = 10,20 

Mi – 0,6 SBi = 9 – 0,6 . 2 = 7,80 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal aspek penyajian materi/isi 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 12,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 10,20 <      ≤ 12,60 Baik (B) 

3 7,80 <      ≤ 10,20 Cukup (C) 

4 5,40 <      ≤ 7,80 Kurang (K) 

5     ≤ 5,40 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 13,2 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
    

  
 x 100% 

    =  88% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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3. Aspek Bahasa dan Gambar 

a.  Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 2 x 5 = 10 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 2 x 1 = 2 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (10-2) = 1,33 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (10+2) = 6 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 6 + 1,8 . 1.33 = 8,40 

Mi - 1,8 SBi = 6 – 1,8 . 1.33 = 3,60 

Mi + 0,6 SBi = 6 + 0,6 . 1.33 = 6,80 

Mi – 0,6 SBi = 6 – 0,6 . 1.33 = 5,20 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal aspek bahasa dan gambar 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 8,04 <      Sangat Baik (SB) 

2 6,80 <      ≤ 8,04 Baik (B) 

3 5,20 <      ≤ 6,80 Cukup (C) 

4 3,60 <      ≤ 5,20 Kurang (K) 

5     ≤ 3,60 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 8,4 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
   

  
 x 100% 

    =  84% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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4. Aspek Grafika 

a.  Skor maksimal ideal  = Σ butir kriteria x skor tertinggi 

= 3 x 5 = 15 

Skor minimal ideal  = Σ butir kriteria x skor terendah 

= 3 x 1 = 3 

SBi = 
 

 
 x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 

= 
 

 
 x (15-3) = 2 

Mean ideal (Mi) 

(Mi) = 
 

 
 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 = 
 

 
 x (15+3) = 9 

b. Kriteria kualitas 

Mi + 1,8 SBi = 9 + 1,8 . 2 = 12,60 

Mi - 1,8 SBi = 9 – 1,8 . 2 = 5,40 

Mi + 0,6 SBi = 9 + 0,6 . 2 = 10,20 

Mi – 0,6 SBi = 9 – 0,6 . 2 = 7,80 

c. Tabel kriteria kualitas 

Tabel  

Kriteria kategori penilaian ideal aspek grafika 

No. Rentang Skor Kuantitatif Kategori Kualitatif 

1 12,60 <      Sangat Baik (SB) 

2 10,20 <      ≤ 12,60 Baik (B) 

3 7,80 <      ≤ 10,20 Cukup (C) 

4 5,40 <      ≤ 7,80 Kurang (K) 

5     ≤ 5,40 Sangat Kurang (SK) 

 

d. Skor rata-rata hasil penilaian (   ) 

               
∑ 

 
 

  = 
  

 
 

  = 13,6 

e. Persentase keidealan (%) 

Persentase keidealan  =  
                    

                    
 x 100% 

    =  
    

  
 x 100% 

    =  90,67% 

f. Kualitas media =  Sangat Baik (SB) 
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PERHITUNGAN RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP BOOKLET  

SEJARAH PENEMUAN HUKUM DASAR KIMIA 

 
A. Perhitungan Respon Peserta Didik 

1. Persentase keidealan respon peserta didik terhadap booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia 

Skor maksimal ideal = skor tertinggi x Σ butir kriteria x Σ responden 

   = 1 x 15 x 10 

   = 150 

Persentase keidealan  = 
              

                   
 x 100% 

   = 
   

   
 x 100% 

   = 92% 

2. Persentase keidealan respon peserta didik terhadap booklet sejarah penemuan 

hukum dasar kimia tiap aspek 

a. Aspek kelayakan  materi/isi 

Skor maksimal ideal = skor tertinggi x Σ butir kriteria x Σ responden 

 = 1 x 4 x 10 

 = 40 

Persentase keidealan  = 
              

                   
 x 100% 

 = 
  

  
 x 100% 

 = 97,5% 

b. Aspek penyajian materi/isi 

Skor maksimal ideal = skor tertinggi x Σ butir kriteria x Σ responden 

 = 1 x 6 x 10 

 = 60 

Persentase keidealan  = 
              

                   
 x 100% 

 = 
  

  
 x 100% 

 = 85% 

c. Aspek bahasa 

Skor maksimal ideal = skor tertinggi x Σ butir kriteria x Σ responden 

 = 1 x 2 x 10 

 = 20 

Persentase keidealan  = 
              

                   
 x 100% 

 = 
  

  
 x 100% 

 = 90% 

d. Aspek grafika 

Skor maksimal ideal = skor tertinggi x Σ butir kriteria x Σ responden 

 = 1 x 3 x 10 

 = 30 

Persentase keidealan  = 
              

                   
 x 100% 

 = 
  

  
 x 100% 

 = 100% 
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LAMPIRAN 4 

CURRICULUM VITAE 
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CURRICULUM VITAE 

 

A. Data Pribadi 

Nama : Rian Bahar Rahmadi 

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1993 

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat : Jl. Borobudur 196 RT 09/RW 03 Desa Pesanggrahan 

Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap 

Nomor Handphone : 085747816484 

Email : rianbahar@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. TK Mashitoh Kroya (1998-1999) 

2. SD Negeri 1 Pesanggrahan (1999-2005) 

3. SMP Negeri 1 Kroya (2005-2008) 

4. SMA Negeri 1 Kroya (2008-2011) 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-1015) 

mailto:rianbahar@gmail.com
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