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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN  BUKU SUPLEMEN KIMIA  

BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI  PADA MATERI 

TERMOKIMIA  UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER I 

 

Oleh : 

Ahmad Nur Kholis 

NIM: 10670013 

Dosen Pembimbing: Karmanto, M.Sc. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media pembelajaran di 

bidang pendidikan kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Buku 

Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi Pada Materi Termokimia Untuk 

SMA/MA Kelas XI Semester I. Penelitian ini juga untuk menganalisis uji kualitas 

buku suplemen yang telah dikembangkan, menganalisis uji efektivitas buku 

suplemen terhadap hasil pembelajaran kognitif peserta didik, dan menganalisis uji 

respon pengguna terhadap buku suplemen termokimia berbasis integrasi-

interkoneksi yang telah dikembangkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R & D) 

dengan model prosedural yang mengadaptasi dari pengembangan perangkat 4-D, 

yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Instrumen penelitian data pada 

uji kualitas penelitian ini menggunakan metode expert assesment dengan 

instrumen berupa lembar penilaian ahli dengan bentuk checklist yang nanti 

hasilnya akan dikategorisasikan. Untuk uji efektivitas metode yang digunakan 

adalah metode test dengan instrumen berupa soal pretest dan posttest untuk 

dikerjakan peserta didik yang nanti hasilnya dilihat dari uji beda t. Untuk uiji 

respon pengguna penelitian ini menggunakan metode angket dengan instrumen 

lembar respon pengguna yang nanti hasilnya akan dikategorisasikan. 

  Hasil penelitian uji kualitas berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli 

media, ahli integrasi-interkoneksi, ahli pendidik kimia, buku suplemen memiliki 

kategori sangat baik (SB) itu dikarenakan Persentase keidealan menurut ahli 

materi adalah 91,43%, persentase keidealan menurut ahli media adalah 80%, 

persentase keidealan menurut ahli integrasi-interkoneksi adalah 86,67%, dan 

persentase keidealan menurut ahli pendidik kimia adalah 93,53%. Uji efektifitas 

buku suplemen yang telah dikembangkan adalah signifikan (efektif) digunakan 

dalam penunjang pembelajaran peserta didik, hal ini bisa dilihat dari hasil uji beda 

t dengan hasil t hitung -22.478 yang menunjukkan ada perbedaan signifikan, hal 

ini berarti buku suplemen sangat efektif digunakan oleh peserta didik. Uji respon 

pengguna terhadap buku suplemen yang telah dikembangkan  memiliki kategori 

sangat baik (SB), hal ini dapat dilihat dari persentase respon pengguna yang 

mencapai 90,38%. 

 

Kata Kunci : Buku suplemen, Termokimia, Integrasi-interkoneksi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu kegiatan dimana setiap manusia merasakan 

proses itu, belajar adalah suatu kebutuhan penting bagi manusia agar ia 

mampu hidup dan bermasyarakat dengan baik. Belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia 

seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni 

peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance 

(kinerja) (Komalasari, 2010: 2).  

Definisi belajar menurut Sunaryo (2010;15) adalah suatu kegiatan 

dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku 

yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar 

salah satunya dengan cara bersekolah, di sekolah peserta didik diajar oleh 

pendidik. Peserta didik disini menjadi banyak ilmu pengetahuannya, dan bisa 

bersikap baik, karena di sekolah peserta didik diajarkan materi pelajaran dan 

cara berperilaku, bersikap (Baharuddin & Wahyuni, 2010:11).  

Akhir-akhir ini banyak sekali tawuran antar pelajar dan banyak sekali 

perilaku yang jauh dari nilai moral yang baik. Disinilah peserta didik perlu 

dibimbing dan diajari agama dan cara berperilaku yang baik dan benar, 

sehingga peserta didik tidak lagi melakukan tawuran dan kegiatan yang tidak 

baik lainnya. Dalam lingkungan sekolah banyak mata pelajaran yang 

menjelaskan tentang perilaku yang baik, contoh Pendidikan kewarganegaraan 
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dan Pendidikan Agama Islam, tetapi tentang ini tidak hanya menjadi 

tanggung jawab oleh kedua mata pelajaran itu, Oleh karena itu mata pelajaran 

yang lain juga harus membantu dengan menyisipkan pendidikan moral dan 

karakter.  

Selain itu, seperti dalam tujuan pembelajaran kimia SMA/MA yang 

salah satunya yaitu membentuk sikap positif terhadap kimia dengan 

menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran 

Tuhan YME (Mulyasa, 2007: 133). Hal ini juga sesuai dengan UU RI No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dimana pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan itu menunjukkan bahwa 

pentingnya pendidikan karakter dalam proses pembelajaran tidak hanya untuk 

mata pelajaran agama tetapi untuk semua mata pelajaran. Dimana tidak hanya 

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik tetapi juga untuk 

meningkatkan keimanan terhadap Tuhan YME. 

Berdasarkan wawancara dengan 2 pendidik kimia kelas XI, materi 

termokimia adalah salah satu materi yang kurang bisa dipahami benar-benar 

oleh peserta didiknya, karena materi termokimia adalah materi yang relatif 

sulit dan abstrak, serta kebanyakan peserta didik tidak mempunyai referensi 

banyak tentang materi termokimia, padahal materi termokimia sangat dekat 

dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 
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Begitu banyak media yang dapat digunakan pendidik untuk proses 

pembelajaran. Salah satunya adalah buku. Buku sebagai sumber belajar tidak 

hanya dari buku wajib, tetapi juga dapat berupa buku tambahan/pelengkap. 

Buku pelajaran pelengkap atau pengayaan dapat dikatakan buku suplemen. 

Buku suplemen yang ingin saya kembangkan ini merupakan buku suplemen 

pembelajaran kimia berbasis integrasi interkoneksi. Dalam pengembangan 

buku suplemen berbasis integrasi-interkoneksi ini hanya memuat satu materi 

pokok yakni termokimia untuk kelas XI IPA. Pemilihan materi termokimia 

dalam penelitian pengembangan buku suplemen pembelajaran berbasis 

integrasi interkoneksi ini, didasarkan karena banyak kejadian atau peristiwa 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi termokimia. 

Misalnya kayu terbakar menjadi arang, tukang sate yang sedang membakar 

satenya, pembakaran bensin pada kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan wawancara dengan pendidik kimia kelas XI yang telah 

sering mengajar tentang termokimia, menyambut baik akan 

dikembangkannya buku suplemen integrasi-interkoneksi materi termokimia, 

agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peserta didik dan dapat 

menghargai lingkungan serta untuk menunjang belajar atau alternatif sumber 

belajar peserta didik dalam belajar kimia.
1
 

Dengan buku suplemen ini diharapkan peserta didik tidak hanya 

pandai dalam materi kimia tetapi juga dalam pengetahuan agama dan 

                                                           
1 Wawancara dilakukan pada 13 februari  dan 25 februari 2014 di MA Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta dan MAN Yogyakarta 2. Dengan Narasumber Bp Drs. 

Muhammad Syafrudin dan Ibu Dra. Sri Rahayu 
 



4 
 

 
 

bersikap baik. Sehingga diharapkan nantinya peserta didik dapat berperilaku 

baik, menghargai lingkungan dan menguasai materi kimia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik buku supelemen kimia yang akan 

dikembangkan? 

2. Bagaimana uji kualitas dan uji efektifitas buku suplemen kimia berbasis 

Integrasi-Interkoneksi yang telah dikembangkan? 

3. Bagaimana uji respon pengguna terhadap buku suplemen kimia berbasis 

Integrasi-Interkoneksi pada pokok bahasan materi Termokimia yang 

dikembangkan?  

C. Tujuan Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengembangkan buku suplemen kimia berbasis Integrasi-

Interkoneksi yang berkarakter sederhana melalui internalisasi nilai-nilai 

ketauhidan dan keimanan pada materi termokimia. 

2. Untuk menganalisis uji kualitas dan uji efektifitas buku suplemen kimia 

yang telah dikembangkan. 

3. Untuk menganalisis uji respon pengguna terhadap buku suplemen kimia 

berbasis Integrasi-Interkoneksi pada pokok bahasan materi termokimia 

yang dikembangkan. 



5 
 

 
 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan pada buku suplemen pembelajaran 

kimia berbasis Integrasi-Interkoneksi pada materi Termokimia kelas XI 

semester I adalah sebagai berikut: 

1. Produk pembelajaran berupa buku suplemen mengenai materi Termokimia 

sebagai bahan dalam pembelajaran. 

2. Isi materi dalam buku suplemen ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar 

peserta didik. 

3. Unsur dalam buku suplemen ini terdiri dari : konsep kimia, konsep Al 

Qur’an, hubungan antara konsep kimia dengan Al Qur’an, dan beberapa 

latihan soal. 

4. Buku suplemen ini diharapkan memenuhi aspek kriteria kualitas bahan 

pembelajaran yang meliputi beberapa aspek yaitu :  

a. Kebenaran konsep 

b. Kebenaran isi materi 

c. Kebahasaan yang digunakan 

d. Keterlaksanaan pembelajaran 

e. Evaluasi belajar 

f. Penerapan konsep Integrasi-Interkoneksi 

g. Kualitas fisik 

h. Kualitas metode penyajian dan penggunaan ilustrasi 
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E. Manfaat Pengembangan 

Manfaat penelitian pengembangan buku suplemen pembelajaran kimia 

berbasis Integrasi-Interkoneksi pada materi Termokimia kelas XI semester I 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan Integrasi-Interkoneksi, serta dapat 

mengenalkan kepada peserta didik tentang keterkaitan kimia dengan Al 

Qur’an yang disertai nilai-nilai agama. 

2. Bagi pendidik, dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar alternatif dalam 

proses pembelajaran kimia di sekolah. 

3. Bagi peserta didik, dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar 

mandiri, serta menambah minat peserta didik dalam mempelajari kimia 

dan keterkaitannya dengan agama. 

4. Bagi sekolah, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah, dan memiliki sumber belajar baru yakni berupa buku suplemen 

pembelajaran kimia berbasis Integrasi-Interkoneksi pada materi 

Termokimia untuk kelas XI. 

 

F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Asumsi pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Buku suplemen ini dapat menjadi sumber belajar mandiri bagi peserta 

didik untuk pelajaran Termokimia baik di saat jam pelajaran maupun di 

luar jam pelajaran. 
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2. Buku suplemen pembelajaran kimia berbasis Integrasi-Interkoneksi materi 

Termokimia sampai saat ini belum banyak dikembangkan. 

3. Dosen pembimbing memahami kriteria buku suplemen yang baik. 

4. Peer reviewer memahami kriteria buku suplemen yang baik. 

5. Ahli media adalah dosen kimia yang memahami kriteria buku suplemen 

yang baik. 

6. Ahli materi adalah dosen kimia yang memiliki pengetahuan di bidang 

kimia (materi termokimia ). 

7. Ahli integrasi-interkoneksi memiliki pengetahuan tentang agama dan sains 

yang baik. 

8. Reviewer mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria buku 

suplemen yang baik. 

Batasan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Buku suplemen kimia ini hanya ditinjau oleh satu orang dosen 

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

integrasi-interkoneksi dan sepuluh orang peer reviewer untuk memberi 

masukan. 

2. Buku suplemen kimia ini hanya dinilai sesuai kriteria buku suplemen yang 

baik oleh ahli materi, ahli media, ahli integrasi-interkoneksi, dan 2 orang 

pendidik kimia (reviewer), serta direspon oleh 10 peserta didik SMA/MA 

Kelas XI. 

3. Buku suplemen ini belum diujicobakan dalam proses pembelajaran di 

kelas. 
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4. Buku suplemen ini hanya memuat materi Termokimia. 

 

G. Definisi Istilah 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan 

untuk mengembangkan suatu produk atau model dan menilai produk atau 

model yang dikembangkan. 

2. Pengembangan buku suplemen merupakan pembuatan media dengan 

mengembangkan bentuk penyajian media dalam bentuk buku suplemen 

kimia melalui tahap pendefinisian, perencanaan, dan pengembangan. 

3. Buku suplemen adalah buku yang berisi informasi tentang pokok bahasan 

tertentu yang ada dalam kurikulum secara lebih luas dan atau lebih dalam. 

4. Integrasi adalah penyatuan atau bergabung menjadi kesatuan yang utuh, 

atau menjadikan satu, penyatuan, penggabungan, atau memadukan (dari 

yang pecah-pecah atau terpisah-pisah) atau terpadunya karakter, corak, dan 

hakikat antar ilmu tersebut dalam semua dimensinya. 

5. Interkoneksi adalah menghubungkan antara penyataan satu dengan 

pernyataan yang lain secara lebih spesifik. 

6. Termokimia merupakan cabang dari ilmu termodinamika yang 

mempelajari tentang kalor yang menyertai proses perubahan kimia dan 

perubahan fisik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

Telah berhasil dikembangkan produk berupa, Buku Suplemen Termokimia 

Berbasis Integrasi-interkoneksi Untuk SMA/MA Kelas XI Semester I yang 

didalamnya terdapat keterkaitan antara Al Qur’an dan kimia disertai dengan nilai 

agama. Hasil penelitian uji kuaitas berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli 

media, ahli integrasi-interkoneksi, ahli pendidik kimia, buku suplemen memiliki 

kategori sangat baik (SB) itu dikarenakan Persentase keidealan menurut ahli 

materi adalah 91,43%, persentase keidealan menurut ahli media adalah 80%, 

persentase keidealan menurut ahli integrasi-interkoneksi adalah 86,67%, dan 

persentase keidealan menurut ahli pendidik kimia adalah 93,53%. Uji efektivitas 

buku suplemen yang telah dikembangkan adalah signifikan (efektif) digunakan 

dalam penunjang pembelajaran peserta didik, hal ini bisa dilihat dari hasil uji beda 

t dengan hasil t hitung -22.478 yang menunjukkan ada perbedaan signifikan, hal 

ini berarti buku suplemen sangat efektif digunakan oleh peserta didik. Uji respon 

pengguna terhadap buku suplemen yang telah dikembangkan  memiliki kategori 

sangat baik (SB), hal ini dapat dilihat dari persentase respon pengguna yang 

mencapai 90,38%. Hal ini berarti buku suplemen yang dikembangkan layak 

dijadikan penunjang belajar peserta didik dalam mempelajari materi termokimia. 

 



 
 

 
 

B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan media bahan ajar kimia. 

Adapun saran pemanfaatan, diseminasi dan pengembangan produk lebih lanjut 

adalah: 

1. Saran Pemanfaatan 

Penulis menyarankan agar buku suplemen termokimia yang telah 

dikembangkan perlu diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran kimia bagi 

SMA/MA. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan buku 

suplemen tersebut. Pada proses pembelajaran,  buku suplemen tersebut dapat 

digunakan sebagai selingan belajar baik di kelas maupun di luar kelas. 

2. Diseminasi 

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini akan lebih baik 

dan layak apabila diujicobakan kepada peserta didik dan dijadikan evaluasi dalam 

proses pembelajaran, sehingga diperoleh data berupa nilai guna mengetahui 

tingkat kemampuan belajar peserta didik dan pemahaman peserta didik tentang 

kekekalan Allah SWT, serta keimanan yang bertambah setelah mempelajari buku 

suplemen ini. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Buku Suplemen ini dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut yaitu: 

a. Buku suplemen ini dapat dipublikasikan kepada pendidik dan peserta didik 

sebagai bahan ajar tambahan dan media pembelajaran. 

b. Integrasi ayat dalam buku suplemen tersebut perlu dikembangkan lagi agar 

peserta didik tertarik untuk belajar kaitan antar kimia dengan Al Qur;an.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1 

 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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Instrumen Penilaian Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Ahli Materi 

Petunjuk penilaian: 

1. Berilah tanda (√) pada kolom “nilai” sesuai pilihan Bapak/Ibu terhadap Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-

Interkoneksi. 

2. Gunakanlah indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

SB = Sangat Baik 

B = Baik  

C  = Cukup 

K = Kurang  

SK  = Sangat Kurang 

3. Setiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, maka dimohon untuk memberi 

saran atau kritik terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi. 
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No Aspek Kriteria Nilai Saran/Kritik 

SB B C K SK 

1 Kualitas isi 1. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 

      

2. Kesesuiaian materi dengan tujuan 

pembelajaran. 

      

3. Kebenaran konsep sesuai dengan 

yang dijelaskan kimiawan. 

      

4. Mind map sesuai dengan materi 

dan mudah dipahami. 

      

5. Apersepsi dapat memicu motivasi 

peserta didik untuk membaca 

materi. 

      

6. Contoh sesuai dengan konsep 

yang disajikan. 

      

7. Terdapat gambar yang dapat 

membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang disajikan. 

      

2 Organisasi 

materi 

8. Materi dalam buku suplemen 

disajikan secara sistematis. 

      

3 Kebahasaan 9. Kalimat yang digunakan jelas, 

sesuai konsep. 

      

10. Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD. 

      

11. Tidak terdapat kalimat yang 

bermakna ganda. 

      

12. Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan perkembangan kognitif 
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peserta didik dan mudah 

dipahami. 

4 Evaluasi 13. Evaluasi dapat mengukur 

ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

      

14. Soal-soal evaluasi merata tingkat 

mudah dan kesukarannya. 
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PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU SUPLEMEN KIMIA  

BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI PADA MP TERMOKIMIA UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER 1 

No Indikator 
 

 
Penjabaran Indikator 

1 
Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 

SB Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen semuanya sesuai 

dengan kompetensi dasar 

B 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen ada salah satu materi 

yang kurang sesuai dengan kompetensi dasar. 

C 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen ada dua materi yang 

kurang  sesuai dengan kompetensi dasar. 

K 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen hanya sedikit yang 

sesuai dengan kompetensi dasar. 

SK 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen semuanya tidak sesuai 

dengan kompetensi dasar. 

 

2 

 

Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 

SB 
Jika  pembahasan 4 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

B 
Jika  pembahasan 3 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

C Jika  pembahasan 2 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 
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tujuan pembelajaran. 

K 
Jika  pembahasan 1 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

SK 
Jika  tidak ada pembahasan submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

3 

Kebenaran konsep sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh 

kimiawan 

SB 
Jika  pembahasan 4 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

B 
Jika  pembahasan 3 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

C 
Jika  pembahasan 2 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

K 
Jika  pembahasan 1 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

SK 
Jika  tidak ada pembahasan submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh kimiawan. 

 

4 

 

Mind map sesuai dengan 

materi dan mudah dipahami 

SB 
Jika mind map dalam buku suplemen semuanya kata kuncinya sesuai dengan materi dan 

mudah dipahami 

B 
Jika mind map dalam buku suplemen ada salah satu kata kunci yang kurang sesuai 

dengan materi tetapi mudah dipahami. 

C Jika mind map dalam buku suplemen ada dua kata kunci yang kurang sesuai dengan 
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materi tetapi mudah dipahami. 

K 
Jika mind map dalam buku suplemen ada tiga kata kunci yang kurang sesuai dengan 

materi dan sulit untuk dipahami. 

SK 
Jika mind map dalam buku suplemen semuanya tidak sesuai dengan materi dan sulit 

untuk dipahami 

5 

Apersepsi dapat memicu 

motivasi peserta didik untuk 

membaca materi.  

SB 
Jika apersepsi dalam buku suplemen sangat membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

B 
Jika apersepsi dalam buku suplemen  membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

C 
Jika apersepsi dalam buku suplemen cukup membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

K 
Jika apersepsi dalam buku suplemen kurang membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

SK 
Jika apersepsi dalam buku suplemen sangat tidak membuat peserta didik termotivasi 

untuk membaca materi. 

6 
Contoh sesuai konsep yang 

materi disajikan 

SB Jika semua contoh dalam buku suplemen sesuai dengan konsep materi yang disajikan. 

B 
Jika dalam buku suplemen ada satu contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 

C 
Jika dalam buku suplemen ada dua contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 
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K 
Jika dalam buku suplemen ada tiga contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 

SK 
Jika dalam buku suplemen tidak ada contoh yang sesuai dengan konsep materi yang 

disajikan. 

7 

Terdapat gambar yang dapat 

membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang 

disajikan 

SB 
Jika dalam buku suplemen terdapat banyak gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan.  

B 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapat 5 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

C 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapat 3 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

K 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapar 1 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

SK 
Jika dalam buku suplemen tidak ada gambar yang dapat membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang disajikan. 

8 
Materi dalam buku suplemen 

disajikan secara sistematis 

SB Jika ke 4 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

B Jika 3 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

C Jika 2 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

K Jika 1 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

SK Jika ke 4 submateri dalam buku suplemen tidak disajikan secara sistematis. 
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9 
Kalimat yang digunakan jelas, 

sesuai konsep 

SB Jika semua kalimat yang digunakan dalam buku suplemen jelas, dan sesuai konsep 

B 
Jika terdapat satu kalimat dalam buku suplemen yang kurang begitu jelas, tetapi sesuai 

konsep 

C Jika terdapat dua kalimat dalam buku suplemen yang kurang jelas, tetapi  sesuai konsep. 

K Jika terdapat tiga kalimat yang tidak jelas, dan tidak sesuai konsep 

SK Jika terdapat banyak kalimat yang tidak jelas dan tidak sesuai konsep 

10 
Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD 

SB Jika ≥ 80%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

B Jika 60% ≤ X < 80% kalimat didalam buku suplemen  sesuai dengan EYD 

C Jika 40% ≤ X < 60%   kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

K Jika 20% ≤ X < 40%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD  

SK Jika  <20%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

 

 

11 

 

 

Tidak terdapat kalimat yang 

bermakna ganda 

SB Jika tidak terdapat kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

B Jika terdapat satu kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

C Jika terdapat dua kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

K Jika terdapat tiga kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

SK Jika terdapat banyak kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 
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12 

Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah 

dipahami 

SB 
jika ≥ 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 

dan mudah dipahami 

B 
Jika 60% ≤ X < 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

C 
Jika 40% ≤ X < 60% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

K 
Jika 20% ≤ X < 40% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

SK 
Jika <20% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 

dan mudah dipahami 

13 

Evaluasi dapat mengukur 

ketercapaian tujuan 

pembelajaran 

SB Jika ≥80% soal evaluasi mencakup semua tujuan pembelajaran  

B Jika 60% ≤ X < 80%  soal evaluasi memuat tujuan pembelajaran 

C Jika 40% ≤ X < 60%  soal evaluasi memuat tujuan pembelajaran 

K Jika 20% ≤ X < 40%  soal evaluasi memuat tujuan pembelajaran 

SK Jika <20%  soal evaluasi memuat tujuan pembelajaran 

14 

Soal-soal evaluasi merata 

tingkat kemudahan dan 

kesukarannya 

SB Jika 90% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya 

B Jika 70% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  

C Jika 50% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  
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K Jika 30% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  

SK Jika soal evaluasi tidak merata tingkat kemudahan dan kesukarannya 
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Instrumen Penilaian Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Ahli Media 

Petunjuk penilaian: 

4. Berilah tanda (√) pada kolom “nilai” sesuai pilihan Bapak/Ibu terhadap Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-

Interkoneksi. 

5. Gunakanlah indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

SB = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K = Kurang  

SK  = Sangat Kurang 

6. Setiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, maka dimohon untuk memberi 

saran atau kritik terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi. 
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No Aspek Kriteria Nilai Saran/Kritik 

SB B C K SK 

1 Konsistensi 1. Penggunaan bentuk dan huruf secara 

konsisten dari halaman ke halaman. 

      

2. Konsisten dalam penggunaan jarak 

spasi, jarak antar judul dengan baris 

pertama, antar judul dengan teks 

utama. 

      

3. Konsistensi penggunaan istilah atau 

simbol. 

      

2 Format 4. Penggunaan format kolom sesuai 

dengan bentuk dan ukuran kertas. 

      

5. Kesesuaian tata letak dan format 

pengetikan dengan format kertas 

(vertikal atau horisontal) yang 

digunakan. 

      

3 Daya tarik 6. Gambar untuk menyampaikan pesan 

materi yang disajikan jelas dan 

menarik. 

      

7. Kesesuaian ukuran gambar dengan 

kebutuhan didalam materi dan tugas 

yang disajikan. 

      

8. Penampilan sampul suplemen 

kimiamenarik. 

      

9. Penulisan kata untuk tanda 

penekanan (cetak tebal/ miring) 
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menggunakan warna yang menarik 

dan jelas. 

4 Bentuk dan 

ukuran 

huruf 

10. Bentuk dan ukuran huruf mudah 

dibaca. 

      

11. Perbandingan huruf yang sesuai 

antara judul, sub judul, dan isi 

naskah. 

      

12. Ketepatan penggunaan huruf kapital.       

5 Glosarium 13. Penyajian glosarium sesuai dengan 

ketepatan istilah, urut alfabet, dan 

sesuai tata penulisan. 
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PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU SUPLEMEN KIMIA 

BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI PADA MP TERMOKIMIA UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER 1 

No Indikator 
 

 
Penjabaran Indikator 

 

 

1 

 

 

Penggunaan bentuk dan huruf 

secara konsisten dari halaman 

ke halaman  

SB Jika ≥80% penggunaan bentuk dan huruf konsisten dari halaman ke halaman 

B Jika 60% ≤ X < 80% penggunaan bentuk dan huruf konsisten dari halaman ke halaman 

C Jika 40% ≤ X < 60% penggunaan bentuk dan huruf konsisten dari halaman ke halaman 

K Jika 20% ≤ X < 40% penggunaan bentuk dan huruf konsisten dari halaman ke halaman 

SK Jika <20% penggunaan bentuk dan huruf konsisten dari halaman ke halaman 

2 

Konsisten dalam penggunaan 

jarak spasi, jarak antar judul 

dengan baris pertama, antar 

judul dengan teks utama  

SB 
Jika ≥80% penggunaan jarak spasi, jarak antar judul dengan baris pertama, antar judul 

dengan teks utama  ditulis secara konsisten 

B 
Jika 60% ≤ X < 80% penggunaan jarak spasi, jarak antar judul dengan baris pertama, 

antar judul dengan teks utama  ditulis secara konsisten 

C 
Jika 40% ≤ X < 60% penggunaan jarak spasi, jarak antar judul dengan baris pertama, 

antar judul dengan teks utama  ditulis secara konsisten 

K 
Jika 20% ≤ X < 40% penggunaan jarak spasi, jarak antar judul dengan baris pertama, 

antar judul dengan teks utama  ditulis secara konsisten 

SK Jika <20% penggunaan jarak spasi, jarak antar judul dengan baris pertama, antar judul 
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dengan teks utama  ditulis secara konsisten 

 

3 

 

Konsistensi penggunaan istilah 

atau simbol 

SB Jika ≥80% istilah atau simbol yang digunakan dalam suplemen kimiakonsisten 

B 
Jika 60% ≤ X < 80%  istilah atau simbol yang digunakan dalam suplemen 

kimiakonsisten 

C 
Jika 40% ≤ X < 60%  istilah atau simbol yang digunakan dalam suplemen 

kimiakonsisten 

K 
Jika 20% ≤ X < 40%  istilah atau simbol yang digunakan dalam suplemen 

kimiakonsisten 

SK Jika <20%  istilah atau simbol yang digunakan dalam suplemen kimiakonsisten 

4 

Penggunaan format kolom 

sesuai dengan bentuk dan 

ukuran kertas 

SB Jika penggunaan format kolom sangat sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas 

B Jika penggunaan format kolom sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas 

C Jika penggunaan format kolom cukup sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas 

K Jika penggunaan format kolom kurang sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas 

SK Jika penggunaan format kolom tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas 

5 

Kesesuaian tata letak dan 

format pengetikan dengan 

format kertas (vertikal atau 

horisontal) yang digunakan 

SB 
Jika tata letak dan format pengetikan sangat sesuai dengan penggunaan format kertas 

yang digunakan  

B 
Jika tata letak dan format pengetikan sesuai dengan penggunaan format kertas yang 

digunakan 
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C 
Jika tata letak dan format pengetikan cukup sesuai dengan penggunaan format kertas 

yang digunakan 

K 
Jika tata letak dan format pengetikan kurang sesuai dengan penggunaan format kertas 

yang digunakan 

SK 
Jika tata letak dan format pengetikan tidak sesuai dengan penggunaan format kertas 

yang digunakan 

 

 

6 

 

 

Gambar untuk menyampaikan 

pesan materi yang disajikan 

jelas dan menarik 

SB 
Jika semua submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan 

secara jelas dan menarik 

B 
Jika 3 submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

C 
Jika 2 submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

K 
Jika hanya ada gambar pada 1 submateri dan pesan dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

SK 
Jika tidak terdapat gambar pada semua submateri dan tidak ada pesan materi yang 

disajikan secara jelas dan menarik 

7 

Kesesuaian ukuran gambar 

dengan kebutuhan didalam 

materi dan tugas yang 

disajikan 

SB 
Jika semua gambar dalam suplemen kimiaukurannya sesuai dengan kebutuhan materi 

dan tugas yang disajikan dalam modul 

B 
Jika ada 1 gambar dalam suplemen kimiayang ukurannya tidak sesuai dengan 

kebutuhan materi dan tugas yang disajikan dalam modul 
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C 
Jika ada 2 gambar dalam suplemen kimiayang ukurannya tidak sesuai dengan 

kebutuhan materi dan tugas yang disajikan dalam modul 

K 
Jika ada 3 gambar dalam suplemen kimiayang ukurannya tidak sesuai dengan 

kebutuhan materi dan tugas yang disajikan dalam modul 

SK 
Jika ada lebih dari 3 gambar dalam suplemen kimiayang ukurannya tidak sesuai dengan 

kebutuhan materi dan tugas yang disajikan dalam modul 

 

8 

 

Penampilan sampul suplemen 

kimiamenarik. 

SB Jika sampul suplemen kimiasangat menarik 

B Jika sampul suplemen kimiamenarik 

C Jika sampul suplemen kimiacukup menarik 

K Jika sampul suplemen kimiakurang menarik 

SK Jika sampul suplemen kimiatidak menarik 

 

 

9 

 

 

 

Penulisan kata untuk tanda 

penekanan (cetak tebal/ 

miring) menggunakan warna 

yang menarik dan jelas 

SB 
Jika dalam 4 submateri, istilah atau kata untuk tanda penekanan ditulis dengan jelas dan 

menarik 

B 
Jika dalam 3 submateri, istilah atau kata untuk tanda penekanan ditulis dengan jelas dan 

menarik 

C 
Jika dalam 2 submateri, istilah atau kata untuk tanda penekanan ditulis dengan jelas dan 

menarik 

K 
Jika hanya dalam 1 submateri, istilah atau kata untuk tanda penekanan ditulis dengan 

jelas dan menarik 
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SK 
Jika tidak ada dalam submateri, istilah atau kata untuk tanda penekanan ditulis dengan 

jelas dan menarik 

10 
Bentuk dan ukuran huruf 

mudah dibaca 

SB Jika 100% bentuk dan ukuran huruf dalam suplemen kimiamudah dibaca 

B Jika 80% bentuk dan ukuran huruf dalam suplemen kimiamudah dibaca 

C Jika 60% bentuk dan ukuran huruf dalam suplemen kimiamudah dibaca 

K Jika 40% bentuk dan ukuran huruf dalam suplemen kimiamudah dibaca 

SK Jika 20% bentuk dan ukuran huruf dalam suplemen kimiamudah dibaca 

11 

Perbandingan huruf yang 

sesuai antara judul, sub judul, 

dan isi naskah  

SB Jika 100%  perbandingan huruf yang sesuai antara judul, sub judul, dan isi naskah 

B Jika 80%  perbandingan huruf yang sesuai antara judul, sub judul, dan isi naskah 

C Jika 60%  perbandingan huruf yang sesuai antara judul, sub judul, dan isi naskah 

K Jika 40%  perbandingan huruf yang sesuai antara judul, sub judul, dan isi naskah 

SK Jika 20%  perbandingan huruf yang sesuai antara judul, sub judul, dan isi naskah 

12 
Ketepatan penggunaan huruf 

kapital. 

SB Jika ≥80% kalimat dalam buku suplemen kimiapenggunaan huruf kapitalnya tepat 

B 
Jika 60% ≤ X < 80%  kalimat dalam buku suplemen kimiapenggunaan huruf kapitalnya 

tepat 

C 
Jika 40% ≤ X < 60%  kalimat dalam buku suplemen kimiapenggunaan huruf kapitalnya 

tepat 
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K 
Jika 20% ≤ X < 40%  kalimat dalam buku suplemen kimiapenggunaan huruf kapitalnya 

tepat 

SK Jika <20%  kalimat dalam buku suplemen kimia penggunaan huruf kapitalnya tepat 

 

13 

 

Penyajian glosarium sesuai 

ketepatan istilah, urut alfabet, 

dan sesuai tata penulisan 

SB 
Jika penyajian glosarium sangat sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

B 
Jika penyajian glosarium sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai tata 

penulisan 

C 
Jika penyajian glosarium cukup sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

K 
Jika penyajian glosarium kurang sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

SK 
Jika penyajian glosarium tidak sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 
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Instrumen Penilaian Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Ahli Integrasi-Interkoneksi 

Petunjuk penilaian: 

7. Berilah tanda (√) pada kolom “nilai” sesuai pilihan Bapak/Ibu terhadap Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-

Interkoneksi. 

8. Gunakanlah indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

SB = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K = Kurang  

SK  = Sangat Kurang 

9. Setiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, maka dimohon untuk memberi 

saran atau kritik terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Buku Suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi. 
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No Aspek Kriteria Nilai Saran/Kritik 

SB B C K SK 

1 Pendekatan 

Penulisan 

1. Buku suplemen kimia berbasis 

integrasi-interkoneksi. 

      

2. Menghubungkan ilmu kimia dengan 

ilmu agama dan contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

      

2 Aspek 

integrasi-

interkoneksi 

3. Terdapat dua unsur integrasi-

interkoneksi Al Qur’an,  dan ilmu 

kimia. 

      

4. Kesesuaian antara Al Qur’an dan 

ilmu kimia didalam buku suplemen. 

      

3 Model 

integrasi-

interkoneksi 

5. Menuliskan model integrasi-

interkoneksi didalam buku suplemen. 

      

6. Model integrasi-interkoneksi yang 

dituliskan sesuai dengan apa yang 

disampaikan ayat. 
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PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU SUPLEMEN KIMIA  

BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI PADA MP TERMOKIMIA UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER 1 

No Indikator 
 

 
Penjabaran Indikator 

 

1 

 

Buku suplemen kimia berbasis 

integrasi-interkoneksi 

SB 
Jika pembahasan 4 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen menggunakan 

pendekatan integrasi-interkoneksi 

B 
Jika pembahasan 3 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen menggunakan 

pendekatan integrasi-interkoneksi 

C 
Jika pembahasan 2 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen menggunakan 

pendekatan integrasi-interkoneksi 

K 
Jika pembahasan 1 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen menggunakan 

pendekatan integrasi-interkoneksi 

SK 
Jika tidak ada pembahasan submateri pokok termokimia dalam buku suplemen yang 

menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi 

2 

Menghubungkan ilmu kimia 

dengan ilmu agama dan 

contohnya dalam kehidupan 

sehari-hari 

SB 
Jika semua penjabaran materi pokok termokimia menekankan hubungan antara ilmu 

kimia dengan ilmu agama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

B 
Jika penjabaran materi pokok termokimia menekankan hubungan antara ilmu kimia 

dengan ilmu agama tanpa contoh dalan kehidupan sehari-hari 

C 
Jika penjabaran materi pokok termokimia hanya menekankan ilmu kimia dan contohnya 

dalam kehidupan sehari-hari 
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K 
Jika penjabaran materi pokok termokimia hanya menekankan ilmu kimia saja, tanpa 

ilmu agama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

SK 
Jika penjabaran materi pokok termokimia tidak menekankan hubungan antara ilmu 

kimia dengan ilmu agama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

 

3 

 

Terdapat dua unsur integrasi-

interkoneksi Al Qur’an, dan 

ilmu kimia 

SB 
Jika ke 4 submateri dalam buku suplemen terdapat dua unsur integrasi-interkoneksi Al 

Qur’an, dan ilmu kimia 

B 
Jika ke 3 submateri dalam buku suplemen terdapat dua unsur integrasi-interkoneksi Al 

Qur’an, dan ilmu kimia 

C 
Jika ke 2 submateri dalam buku suplemen terdapat dua unsur integrasi-interkoneksi Al 

Qur’an, dan ilmu kimia 

K 
Jika hanya 1 submateri dalam buku suplemen yang terdapat dua unsur integrasi-

interkoneksi Al Qur’an, dan ilmu kimia 

SK 
Jika tidak ada submateri dalam buku suplemen yang terdapat dua unsur integrasi-

interkoneksi Al Qur’an, dan ilmu kimia 

4 

Kesesuaian antara Al Qur’an 

dan ilmu kimia didalam buku 

suplemen. 

SB Jika 4 submateri dalam buku suplemen sesuai antara Al Qur’an dan ilmu kimia 

B Jika 3 submateri dalam buku suplemen sesuai antara Al Qur’an dan ilmu kimia 

C Jika 2 submateri dalam buku suplemen sesuai antara Al Qur’an dan ilmu kimia 

K 
Jika hanya 1 submateri dalam buku suplemen yang sesuai antara Al Qur’an dan ilmu 

kimia 
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SK 
Jika tidak ada submateri dalam buku suplemen yang sesuai antara Al Qur’an dan ilmu 

kimia 

5 

Menuliskan model integrasi-

interkoneksi didalam buku 

suplemen 

SB 
Jika 4 submateri didalam buku suplemen ditulis dengan model integrasi-

interkoneksinya 

B 
Jika 3  submateri didalam buku suplemen ditulis dengan model integrasi-

interkoneksinya 

C 
Jika 2  submateri didalam buku suplemen ditulis dengan model integrasi-

interkoneksinya 

K 
Jika 1  submateri didalam buku suplemen ditulis dengan model integrasi-

interkoneksinya 

SK 
Jika tidak ada submateri didalam buku suplemen yang ditulis dengan model integrasi-

interkoneksinya 

6 

Model integrasi-interkoneksi 

yang dituliskan sesuai dengan 

apa yang disampaikan ayat 

SB 
Jika model integrasi-interkoneksi yang dituliskan dalam buku suplemen sangat sesuai 

dengan yang disampaikan ayat Al Qur’an 

B 
Jika model integrasi-interkoneksi yang dituliskan dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang disampaikan ayat Al Qur’an 

C 
Jika model integrasi-interkoneksi yang dituliskan dalam buku suplemen cukup sesuai 

dengan yang disampaikan ayat Al Qur’an 

K 
Jika model integrasi-interkoneksi yang dituliskan dalam buku suplemen kurang sesuai 

dengan yang disampaikan ayat Al Qur’an 
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SK 
Jika model integrasi-interkoneksi yang dituliskan dalam buku suplemen tidak sesuai 

dengan yang disampaikan ayat Al Qur’an  
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Instrumen Penilaian Buku suplemen kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi Untuk Pendidik Kimia 

Petunjuk penilaian: 

10. Berilah tanda (√) pada kolom “nilai” sesuai pilihan Bapak/Ibu terhadap Buku suplemen kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi. 

11. Gunakanlah indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. 

SB = Sangat Baik 

B = Baik 

C  = Cukup 

K = Kurang  

SK  = Sangat Kurang 

12. Setiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, maka dimohon untuk memberi 

saran atau kritik terkait hal-hal yang menjadi kekurangan Buku suplemen Kimia Berbasis Integrasi-Interkoneksi. 
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No Aspek Kriteria Nilai Saran/Kritik 

SB B C K SK 

1 Kualitas isi 15. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi datar 

      

16. Kesesuiaian materi dengan tujuan 

. 

      

17. Kebenaran konsep sesuai dengan 

yang dijelaskan kimiawan. 

      

18. Peta konsep sesuai dengan materi 

dan mudah dipahami. 

      

19. Apersepsi dapat memicu motivasi 

peserta didik untuk membaca 

materi. 

      

20. Contoh sesuai dengan konsep 

yang disajikan. 

      

21. Terdapat gambar yang dapat 

membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang disajikan. 

      

2 Organisasi 

Materi 

22. Materi dalam buku suplemen 

disajikan secara sistematis. 

      

3 Kebahasaan 23. Kalimat yang digunakan jelas, 

sesuai konsep. 

      

24. Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD. 

      

25. Tidak terdapat kalimat yang 

bermakna ganda. 

      

26. Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan perkembangan kognitif 
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peserta didik dan mudah 

dipahami. 

4 Evaluasi 27. Evaluasi dapat mengukur 

ketercapaian tujuan . 

      

28. Soal-soal evaluasi merata tingkat 

mudah dan kesukarannya. 

      

5 Konsistensi  29. Konsistensi penggunaan istilah 

atau simbol. 

      

6 Daya tarik 30. Gambar untuk menyampaikan 

pesan materi yang disajikan jelas 

dan menarik. 

      

7 Glosarium 31. Penyajian glosarium sesuai 

dengan ketepatan istilah, urut 

alfabet, dan sesuai tata penulisan. 
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PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN BUKU SUPLEMEN KIMIA  

BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI PADA MP TERMOKIMIA UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER 1 

No Indikator 
 

 
Penjabaran Indikator 

1 
Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar 

SB Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen semuanya sesuai 

dengan kompetensi dasar 

B 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen ada salah satu materi 

yang kurang sesuai dengan kompetensi dasar. 

C 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen ada dua materi yang 

kurang  sesuai dengan kompetensi dasar. 

K 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen hanya sedikit yang 

sesuai dengan kompetensi dasar. 

SK 
Jika penjabaran materi pokok termokimia dalam buku suplemen semuanya tidak sesuai 

dengan kompetensi dasar. 

 

2 

 

Kesesuaian materi dengan 

tujuan  

SB 
Jika  pembahasan 4 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan . 

B 
Jika  pembahasan 3 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan . 

C Jika  pembahasan 2 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 
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tujuan . 

K 
Jika  pembahasan 1 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

tujuan . 

SK 
Jika  tidak ada pembahasan submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai 

dengan tujuan . 

3 

Kebenaran konsep sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh 

kimiawan 

SB 
Jika  pembahasan 4 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

B 
Jika  pembahasan 3 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

C 
Jika  pembahasan 2 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

K 
Jika  pembahasan 1 submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh kimiawan. 

SK 
Jika  tidak ada pembahasan submateri pokok termokimia dalam buku suplemen sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh kimiawan. 

 

4 

 

Peta konsep sesuai dengan 

materi dan mudah dipahami 

SB 
Jika peta konsep dalam buku suplemen semuanya kata kuncinya sesuai dengan materi 

dan mudah dipahami 

B 
Jika peta konsep dalam buku suplemen ada salah satu kata kunci yang kurang sesuai 

dengan materi tetapi mudah dipahami. 

C Jika peta konsep dalam buku suplemen ada dua kata kunci yang kurang sesuai dengan 
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materi tetapi mudah dipahami. 

K 
Jika peta konsep dalam buku suplemen ada tiga kata kunci yang kurang sesuai dengan 

materi dan sulit untuk dipahami. 

SK 
Jika peta konsep dalam buku suplemen semuanya tidak sesuai dengan materi dan sulit 

untuk dipahami 

5 

Apersepsi dapat memicu 

motivasi peserta didik untuk 

membaca materi.  

SB 
Jika apersepsi dalam buku suplemen sangat membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

B 
Jika apersepsi dalam buku suplemen  membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

C 
Jika apersepsi dalam buku suplemen cukup membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

K 
Jika apersepsi dalam buku suplemen kurang membuat peserta didik termotivasi untuk 

membaca materi. 

SK 
Jika apersepsi dalam buku suplemen sangat tidak membuat peserta didik termotivasi 

untuk membaca materi. 

6 
Contoh sesuai konsep yang 

materi disajikan 

SB Jika semua contoh dalam buku suplemen sesuai dengan konsep materi yang disajikan. 

B 
Jika dalam buku suplemen ada satu contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 

C 
Jika dalam buku suplemen ada dua contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 
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K 
Jika dalam buku suplemen ada tiga contoh yang kurang sesuai dengan konsep materi 

yang disajikan. 

SK 
Jika dalam buku suplemen tidak ada contoh yang sesuai dengan konsep materi yang 

disajikan. 

7 

Terdapat gambar yang dapat 

membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang 

disajikan 

SB 
Jika dalam buku suplemen terdapat banyak gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan.  

B 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapat 5 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

C 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapat 3 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

K 
Jika dalam buku suplemen hanya terdapar 1 gambar yang dapat membantu peserta didik 

untuk memahami materi yang disajikan. 

SK 
Jika dalam buku suplemen tidak ada gambar yang dapat membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang disajikan. 

8 

Terdapat rangkuman yang 

mencakup materi yang 

disajikan 

SB 
Jika dalam buku suplemen terdapat rangkuman yang mencakup semua materi yang 

disajikan. 

B 
Jika dalam buku suplemen terdapat rangkuman, tetapi ada satu submateri yang tidak 

terangkum. 

C 
Jika dalam buku suplemen terdapat rangkuman, tetapi ada dua submateri yang tidak 

terangkum. 
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K 
Jika dalam buku suplemen terdapat rangkuman, tetapi ada tiga submateri yang tidak 

terangkum. 

SK 
Jika dalam buku suplemen tidak terdapat rangkuman yang mencakup materi yang 

disajikan. 

9 
Materi dalam buku suplemen 

disajikan secara sistematis 

SB Jika ke 4 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

B Jika 3 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

C Jika 2 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

K Jika 1 submateri dalam buku suplemen disajikan secara sistematis. 

SK Jika ke 4 submateri dalam buku suplemen tidak disajikan secara sistematis. 

10 
Kalimat yang digunakan jelas, 

sesuai konsep 

SB Jika semua kalimat yang digunakan dalam buku suplemen jelas, dan sesuai konsep 

B 
Jika terdapat satu kalimat dalam buku suplemen yang kurang begitu jelas, tetapi sesuai 

konsep 

C Jika terdapat dua kalimat dalam buku suplemen yang kurang jelas, tetapi  sesuai konsep. 

K Jika terdapat tiga kalimat yang tidak jelas, dan tidak sesuai konsep 

SK Jika terdapat banyak kalimat yang tidak jelas dan tidak sesuai konsep 

11 
Menggunakan bahasa sesuai 

dengan EYD 

SB Jika ≥ 80%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

B Jika 60% ≤ X < 80% kalimat didalam buku suplemen  sesuai dengan EYD 
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C Jika 40% ≤ X < 60%   kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

K Jika 20% ≤ X < 40%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD  

SK Jika  <20%  kalimat didalam buku suplemen sesuai dengan EYD 

 

 

12 

 

 

Tidak terdapat kalimat yang 

bermakna ganda 

SB Jika tidak terdapat kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

B Jika terdapat satu kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

C Jika terdapat dua kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

K Jika terdapat tiga kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

SK Jika terdapat banyak kalimat yang bermakna ganda didalam buku suplemen 

13 

Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah 

dipahami 

SB 
jika ≥ 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 

dan mudah dipahami 

B 
Jika 60% ≤ X < 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

C 
Jika 40% ≤ X < 60% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

K 
Jika 20% ≤ X < 40% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif 

peserta didik dan mudah dipahami 

SK 
Jika <20% bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 

dan mudah dipahami 
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14 
Evaluasi dapat mengukur 

ketercapaian tujuan  

SB Jika ≥80% soal evaluasi mencakup semua tujuan   

B Jika 60% ≤ X < 80%  soal evaluasi memuat tujuan  

C Jika 40% ≤ X < 60%  soal evaluasi memuat tujuan  

K Jika 20% ≤ X < 40%  soal evaluasi memuat tujuan  

SK Jika <20%  soal evaluasi memuat tujuan  

15 

Soal-soal evaluasi merata 

tingkat kemudahan dan 

kesukarannya 

SB Jika 90% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya 

B Jika 70% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  

C Jika 50% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  

K Jika 30% soal evaluasi merata tingkat kemudahan dan kesukarannya  

SK Jika soal evaluasi tidak merata tingkat kemudahan dan kesukarannya 

 

16 

 

Konsistensi penggunaan istilah 

atau simbol 

SB Jika ≥80% istilah atau simbol yang digunakan dalam buku suplemen konsisten 

B 
Jika 60% ≤ X < 80%  istilah atau simbol yang digunakan dalam buku suplemen 

konsisten 

C 
Jika 40% ≤ X < 60%  istilah atau simbol yang digunakan dalam buku suplemen 

konsisten 

K 
Jika 20% ≤ X < 40%  istilah atau simbol yang digunakan dalam buku suplemen 

konsisten 
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SK Jika <20%  istilah atau simbol yang digunakan dalam buku suplemen konsisten 

 

 

17 

 

 

Gambar untuk menyampaikan 

pesan materi yang disajikan 

jelas dan menarik 

SB 
Jika semua submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan 

secara jelas dan menarik 

B 
Jika 3 submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

C 
Jika 2 submateri terdapat gambar dan pesan materi dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

K 
Jika hanya ada gambar pada 1 submateri dan pesan dalam gambar itu disajikan secara 

jelas dan menarik 

SK 
Jika tidak terdapat gambar pada semua submateri dan tidak ada pesan materi yang 

disajikan secara jelas dan menarik 

 

18 

 

Penyajian glosarium sesuai 

ketepatan istilah, urut alfabet, 

dan sesuai tata penulisan 

SB 
Jika penyajian glosarium sangat sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

B 
Jika penyajian glosarium sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai tata 

penulisan 

C 
Jika penyajian glosarium cukup sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

K 
Jika penyajian glosarium kurang sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 

tata penulisan 

SK Jika penyajian glosarium tidak sesuai dengan ketepatan istilah, urut alfabet, dan sesuai 
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tata penulisan 
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ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP BUKU SUPLEMEN 

PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS INTEGRASI-INTERKONEKSI MP 

TERMOKIMIA UNTUK SMA/MA KELAS XI SEMESTER I 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk pengisisan: 

1. Baca dan pahamilah semua item dan semua jawaban alternatif. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom “Tanggapan” sesuai tanggapan anda 

terhadap buku suplemen pembelajaran kimia berbasis integrasi 

interkoneksi. 

3. Alternatif jawaban adalah “Ya” atau “Tidak”. 

4. Apabila anda merasa kurang sesuai dimohon untuk memberikan saran 

yang dapat anda tulis di kolom “saran”. 

 

No Kriteria Tanggapan Saran 

Ya Tidak 

1 Mind map memberikan informasi 

mengenai materi yang akan saya 

pelajari dalam buku suplemen. 

   

2 Contoh-contoh dalam materi 

membantu saya memahami 

materi yang disajikan. 

   

3 Gambar didalam buku suplemen 

tidak membantu saya memahami 

materi yang disajikan. 

   

4 Gambar didalam buku suplemen 

menarik. 

   

5 Penyajian evaluasi menarik.     

6 Susunan alenia dapat saya 

pahami dengan baik. 

   

7 Saya dapat memahami kalimat 

yang digunakan untuk 

menjelaskan materi yang 

disajikan. 

   

8 Hubungan ayat Al-Qur’an 

dengan kimia memberikan saya 

pengetahuan baru. 

   

9 Penyajian kimia dengan Al-

Qur’an menambah kekaguman 

saya kepada Allah. 

   

10 Kata yang dicetak tebal atau    
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miring sulit saya lihat. 

11 Gambar didalam buku suplemen 

tidak menarik. 

   

12 Penyajian evaluasi tidak menarik.    

13 Soal dalam buku suplemen 

mudah saya mengerti. 

   

14 Mind map tidak memberikan 

informasi mengenai materi yang 

akan saya pelajari dalam buku 

suplemen. 

   

15 Gambar didalam buku suplemen 

membantu saya memahami 

materi yang disajikan. 

   

16 Kata yang dicetak tebal atau 

miring mudah saya lihat. 

   

17 Sampul buku suplemen tidak 

menarik. 

   

18 Saya tidak dapat memahami 

kalimat yang digunakan untuk 

menjelaskan materi yang 

disajikan. 

   

19 Kalimat yang digunakan 

menimbulkan pengertian lain. 

   

20 Contoh-contoh dalam materi 

tidak membantu saya memahami 

materi yang disajikan. 

   

21 Semua istilah asing yang tidak 

dijelaskan dalam uraian materi 

tidak dapat saya lihat dalam 

glosarium. 

   

22 Soal dalam buku suplemen sulit 

saya mengerti. 

   

23 Hubungan ayat Al-Qur’an 

dengan kimia tidak memberikan 

saya pengetahuan baru. 

   

24 Penyajian kimia dengan Al-

Qur’an tidak menambah 

kekaguman saya kepada Allah. 

   

25 Semua istilah asing yang tidak 

dijelaskan dalam uraian materi 

dapat saya lihat diglosarium. 

   

26 Sampul buku suplemen menarik.    

 

 



 
 

108 
 

SOAL PREETEST PRESTASI BELAJAR KIMIA 

MATERI TERMOKIMIA 

PETUNJUK UMUM: 

1. Sebelum mengerjakan, berdo’a terlebih dahulu. 

2. Tulislah identitas Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling tepat. 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan pada pengawas. 

5. Waktu mengerjakan 20 menit 

 

1. Jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap oleh suatu reaksi kimia menyatakan 

besarnya…. 

A. Energi dalam 

B. Kapasitas kalor 

C. Massa jenis 

D. Entalpi  

E. Perubahan entalpi  

2. Persamaan termokimia yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan 

adalah…. 

A. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)   ∆H = -196,6 kJ 

B. NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl   ∆H = -175,9 kJ 

C. Ca
2+ 

2NO3
- 
→ Ca(NO3)2   ∆H = -1.207 kJ 

D. Na+ + Cl- →NaCl    ∆H = -788 kJ 

E. 2C + 3H2 + ½  O2 → C2H5OH  ∆H = -278 kJ   

3. Ketika belajar termokimia, tentunya kita tidak hanya belajar teorinya saja, 

namun banyak pesan moral dan nilai-nilai yang dapat kita petik, salah satunya 

adalah …. 

A. Keislaman  

B. Ketauhidan  

C. Kesholehan 

D. Rukun iman 

E. Rukun islam 
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4. Sebanyak 50 gram larutan HCl 1 M bersuhu 27°C dicampur dengan 50 gram 

larutan NaOH 1 M yang bersuhu 27°C dalam suatu kalorimeter cangkir kopi. 

Ternyata suhu larutan naik sampai 33,5°C. Jika kalor jenis dianggap sama 

dengan kalor jenis air, 4,18 J/gK. Maka perubahan entalpi reaksi : 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) adalah .... 

A. -2717 J  

B. -5434 J 

C. +2717J 

D. +5434 J 

E. -1040 J 

5. Peristiwa dan gejala alam sering dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebesaran 

Tuhan YME. Sebagai contoh, peristiwa kiamat jika dianalogikan dengan 

konsep termokimia maka dapat dipandang sebagai sebuah …. 

A. Reaksi eksoterm 

B. Reaksi endoterm 

C. Entropi  

D. Sistem 

E.   lingkungan  

6. Perhatikan reaksi : 

C(s) + O2(g) → CO2(g)    ∆H = -394 kJ/mol 

2CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g)    ∆H = -569 kJ/mol 

Reaksi pembentukan 140 gram karbonmonoksida (Mr = 28) disertai dengan 

∆H sebesar…. 

A. -547,5 kJ  

B. -219 kJ 

C. -175 kJ 

D. +175 kJ 

E. +219 kJ 

7. Reaksi eksoterm dan endoterm dapat memberikan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 bahwa 

manusia sebagai… 
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A. Makhluk individu 

B. Makhluk sosial  

C. Makhluk sempurna 

D. Makhluk tuhan 

E. Makhluk tidak sempurna 

8. Diketahui : 

C(s) + O2(g) → CO2(g)   ∆H = -393,5 kJ 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)   ∆H = -242 kJ 

3C(s) + 4H2(g) → C3H8(g)   ∆H = -104 kJ 

Maka besarnya perubahan entalpi dari reaksi:  

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) adalah…. 

A. -2440,5 kJ 

B. -2148,5 kJ 

C. -2044,5 kJ  

D. -1080,5 kJ 

E. -968,5 kJ 

9. Ketika belajar termokimia, kita akan mengetahui bahwa molekul-molekul yang 

tersusun rapat akan lebih stabil terhadap reaksi-reaksi, termasuk titik lelehnya, 

sehingga termokimia juga dapat menjadi ukuran kestabilan dan kekuatan 

materi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai perintah…. 

A. Puasa 

B. Haji 

C. Zakat  

D. Sholat berjamah  

E. Sedekah 

10. Persamaan reaksi: 

CH4(g) → C(g) + 4H(g), ∆H = +1662 kJ/mol 

Menghasilkan energi ikatan rata-rata C – H sebesar …. 

A. -1662 kJ/mol  D. +415,5 kJ/mol 

B. -830 kJ/mol  E. +1662 k/mol 

C. -415,5 kJ/mol  
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SOAL POSTTEST PRESTASI BELAJAR KIMIA 

MATERI TERMOKIMIA 

PETUNJUK UMUM: 

1. Sebelum mengerjakan, berdo’a terlebih dahulu. 

2. Tulislah identitas Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling tepat. 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan pada pengawas. 

5. Waktu mengerjakan 20 menit 

 

1. Jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap oleh suatu reaksi kimia 

menyatakan besarnya…. 

A. Energi dalam 

B. Kapasitas kalor 

C. Massa jenis 

D. Entalpi  

E. Perubahan entalpi  

2. Persamaan termokimia yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan 

adalah…. 

A. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)   ∆H = -196,6 kJ 

B. NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl   ∆H = -175,9 kJ 

C. Ca
2+ 

2NO3
- 
→ Ca(NO3)2   ∆H = -1.207 kJ 

D. Na+ + Cl- →NaCl    ∆H = -788 kJ 

E. 2C + 3H2 + ½  O2 → C2H5OH  ∆H = -278 kJ   

3. Ketika belajar termokimia, tentunya kita tidak hanya belajar teorinya saja, 

namun banyak pesan moral dan nilai-nilai yang dapat kita petik, salah satunya 

adalah …. 

A. Keislaman  

B. Ketauhidan  

C. Kesholehan 

D. Rukun iman 

E. Rukun islam 
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4. Sebanyak 50 gram larutan HCl 1 M bersuhu 27°C dicampur dengan 50 gram 

larutan NaOH 1 M yang bersuhu 27°C dalam suatu kalorimeter cangkir kopi. 

Ternyata suhu larutan naik sampai 33,5°C. Jika kalor jenis dianggap sama 

dengan kalor jenis air, 4,18 J/gK. Maka perubahan entalpi reaksi : 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) adalah .... 

A. -2717 J  D. +5434 J 

B. -5434 J  E. -1040 J 

C. +2717J 

5. Peristiwa dan gejala alam sering dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebesaran 

Tuhan YME. Sebagai contoh, peristiwa kiamat jika dianalogikan dengan 

konsep termokimia maka dapat dipandang sebagai sebuah …. 

A. Reaksi eksoterm  D. Sistem 

B. Reaksi endoterm  E. Lingkungan 

C. Entropi  

6. Perhatikan reaksi : 

C(s) + O2(g) → CO2(g)    ∆H = -394 kJ/mol 

2CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g)    ∆H = -569 kJ/mol 

Reaksi pembentukan 140 gram karbonmonoksida (Mr = 28) disertai dengan 

∆H sebesar…. 

A. -547,5 kJ  D. +175 kJ 

B. -219 kJ  E. +219 kJ 

C. -175 kJ 

7. Reaksi eksoterm dan endoterm dapat memberikan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 bahwa 

manusia sebagai… 

A. Makhluk individu 

B. Makhluk sosial  

C. Makhluk sempurna 

D. Makhluk tuhan 

E. Makhluk tidak sempurna 
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8. Diketahui : 

C(s) + O2(g) → CO2(g)   ∆H = -393,5 kJ 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)   ∆H = -242 kJ 

3C(s) + 4H2(g) → C3H8(g)   ∆H = -104 kJ 

Maka besarnya perubahan entalpi dari reaksi:  

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g) adalah…. 

A. -2440,5 kJ 

B. -2148,5 kJ 

C. -2044,5 kJ  

D. -1080,5 kJ 

E. -968,5 kJ 

9. Ketika belajar termokimia, kita akan mengetahui bahwa molekul-molekul yang 

tersusun rapat akan lebih stabil terhadap reaksi-reaksi, termasuk titik lelehnya, 

sehingga termokimia juga dapat menjadi ukuran kestabilan dan kekuatan 

materi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai perintah…. 

A. Puasa 

B. Haji 

C. Zakat  

D. Sholat berjamah  

E. Sedekah 

10. Persamaan reaksi: 

CH4(g) → C(g) + 4H(g), ∆H = +1662 kJ/mol 

Menghasilkan energi ikatan rata-rata C – H sebesar …. 

A. -1662 kJ/mol 

B. -830 kJ/mol 

C. -415,5 kJ/mol 

D. +415,5 kJ/mol  

E. +1662 kJ/mol 
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LAMPIRAN 2 

 

 

 

VALIDASI INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 3 

 

 

 

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
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LAMPIRAN 

Tabulasi Data Hasil Penilaian 

1. Ahli Materi 

 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria 

Penilaian 

Penilai ∑Skor ∑Per 

Aspek 

Rata-

rata 

Persentasi 

Dari skor 

ideal 

Kualitas Isi 1 5 5 33 33 94,28% 

2 5 5 

3 4 4 

4 5 5 

5 4 4 

6 5 5 

7 5 5 

Organisasi 8 5 5 5 5 100% 

Kebahasaan 9 4 4 16 16 80% 

10 4 4 

11 4 4 

12 4 4 

Evaluasi 13 5 5 10 10 100% 

14 5 5 

Jumlah Skor 64 64 64 64 91,43% 

 

a. Kualitas keseluruhan  

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 14 58,794 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 70 47,598 < X̅ ≤ 58,794 Baik 

Skor terendah ideal      = 14 36,402 < X̅ ≤ 47,598 Cukup 

X̅                                     =  64 25,202 < X̅ ≤ 36,402 Kurang 

X̅i                                  = 42 X̅ ≤ 25,202 Sangat kurang 

SBi                               =  9,33   

 

b. Aspek kualitas isi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 7 29,406 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 35 23,802 < X̅ ≤ 29,406 Baik 

Skor terendah ideal      = 7 18,198 < X̅ ≤ 23,802 Cukup 

X̅                                     =  33 12,594 < X̅ ≤ 18,198 Kurang 

X̅i                                  = 21 X̅ ≤ 12,594 Sangat kurang 

SBi                               =  4,67   
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c. Organisasi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  5 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   

 

d. Kebahasaan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 4 16,806 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 20 13,602 < X̅ ≤ 16,806 Baik 

Skor terendah ideal      = 4 10,398 < X̅ ≤ 13,602 Cukup 

X̅                                     =  16 7,194   < X̅ ≤ 10,398 Kurang 

X̅i                                 = 12 X̅ ≤ 7,194 Sangat kurang 

SBi                               = 2,67   

 

e. Evaluasi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  10 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   
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2. Ahli Media 

 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria 

Penilaian 

Penilai ∑Skor ∑Per 

Aspek 

Rata-

rata 

Persentasi 

Dari skor 

ideal 

Konsistensi 1 4 4 12 12 80% 

2 4 4 

3 4 4 

Format 4 4 4 8 8 80% 

5 4 4 

Daya tarik 6 4 4 16 16 80% 

7 4 4 

8 4 4 

9 4 4 

Bentuk dan 

ukuran huruf 

10 4 4 12 12 80% 

11 4 4 

12 4 4 

Glosarium 13 4 4 4 4 80% 

Jumlah skor 52 52 52 52 80% 

 

a. Kualitas keseluruhan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 13 54,606 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 65 44,202 < X̅ ≤ 54,606 Baik 

Skor terendah ideal      = 13 33,798 < X̅ ≤ 44,202 Cukup 

X̅                                     =  52 23,394 < X̅ ≤ 33,798 Kurang 

X̅i                                 = 39 X̅ ≤ 23,394 Sangat kurang 

SBi                               = 8,67   

 

b. Konsistensi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 3 12,60 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 15 10,20 < X̅ ≤ 12,60 Baik 

Skor terendah ideal      = 3 7,80   < X̅ ≤ 10,20 Cukup 

X̅                                     =  12 5,40   < X̅ ≤ 7,80 Kurang 

X̅i                                 = 9 X̅ ≤ 5,40 Sangat kurang 

SBi                               = 2   
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c. Format 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  8 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   

 

d. Daya tarik 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 4 16,806 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 20 13,602 < X̅ ≤ 16,806 Baik 

Skor terendah ideal      = 4 10,398 < X̅ ≤ 13,602 Cukup 

X̅                                     =  16 7,194   < X̅ ≤ 10,398 Kurang 

X̅i                                 = 12 X̅ ≤ 7,194 Sangat kurang 

SBi                               = 2,67   

 

e. Bentuk huruf 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 3 12,60 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 15 10,20 < X̅ ≤ 12,60 Baik 

Skor terendah ideal      = 3 7,80   < X̅ ≤ 10,20 Cukup 

X̅                                     =  12 5,40   < X̅ ≤ 7,80 Kurang 

X̅i                                 = 9 X̅ ≤ 5,40 Sangat kurang 

SBi                               = 2   

 

f. Glosarium 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  4 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   
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3. Ahli integrasi-interkoneksi 

 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria 

Penilaian 

Penilai ∑Skor ∑Per 

Aspek 

Rata-

rata 

Persentasi 

Dari skor 

ideal 

Pendekatan 

penulisan 

1 4 4 8 8 80% 

2 4 4 

Aspek 

integrasi-

interkoneksi 

3 4 4 8 8 80% 

4 4 4 

Model 

integrasi-

interkoneksi 

5 5 5 10 10 100% 

6 5 5 

Jumlah skor 26 26 26 26 86,67% 

 

a. Kualitas keseluruhan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 6 25,20 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 30 20,40 < X̅ ≤ 25,20 Baik 

Skor terendah ideal      = 6 15,60 < X̅ ≤ 20,40 Cukup 

X̅                                     =  26 10,80 < X̅ ≤ 15,60 Kurang 

X̅i                                 = 18 X̅ ≤ 10,80 Sangat kurang 

SBi                               = 4    

 

b. Pendekatan penulisan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  8 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   
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c. Aspek integrasi-interkoneksi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  8 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   

 

d. Model integrasi-interkoneksi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  10 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   
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4. Pendidik kimia 

 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria 

Penilaian 

Penilai ∑Skor ∑Per 

Aspek 

Rata-

rata 

Persentasi 

Dari skor 

ideal I II 

Kualitas isi 1 5 5 10 66 33 94,28% 

2 5 5 10 

3 4 5 9 

4 5 4 9 

5 5 5 10 

6 4 4 8 

7 5 5 10 

Organisasi 8 5 4 9 9 4,5 90% 

Kebahasaan 9 4 5 9 37 18,5 92,50% 

10 5 5 10 

11 5 5 10 

12 4 4 8 

Evaluasi 13 5 5 10 19 9,5 95% 

14 5 4 9 

Konsistensi 15 5 5 10 10 5 100% 

Daya tarik 16 5 4 9 9 4,5 90% 

Glosarium 17 5  4 9 9 4,5 90% 

Jumlah skor 81 78 159 159 79,5 93,53% 

 

a. Kualitas keseluruhan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 17 71,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 85 57,798 < X̅ ≤ 71,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 17 44,202 < X̅ ≤ 57,798 Cukup 

X̅                                      = 79,5 30,606 < X̅ ≤ 44,202 Kurang 

X̅i                                 = 51 X̅ ≤ 30,606 Sangat kurang 

SBi                              = 11,33   
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b. Kualitas isi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                  = 7 29,406 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 35 23,802 < X̅ ≤ 29,406 Baik 

Skor terendah ideal      = 7 18,198 < X̅ ≤ 23,802 Cukup 

X̅                                      =  33 12,594 < X̅ ≤ 18,198 Kurang 

X̅i                                  = 21 X̅ ≤ 12,594 Sangat kurang 

SBi                               =  4,67   

 

c. Organisasi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  4,5 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   

 

d. Kebahasaan 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 4 16,806 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 20 13,602 < X̅ ≤ 16,806 Baik 

Skor terendah ideal      = 4 10,398 < X̅ ≤ 13,602 Cukup 

X̅                                     =  18,5 7,194   < X̅ ≤ 10,398 Kurang 

X̅i                                 = 12 X̅ ≤ 7,194 Sangat kurang 

SBi                               = 2,67   

 

e. Evaluasi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 2 8,394 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 10 6,798 < X̅ ≤ 8,394 Baik 

Skor terendah ideal      = 2 5,202 < X̅ ≤ 6,798 Cukup 

X̅                                     =  9,5 3,606 < X̅ ≤ 5,202 Kurang 

X̅i                                 = 6 X̅ ≤ 3,606 Sangat kurang 

SBi                               = 1,33   
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f. Konsistensi 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  5 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   

 

g. Daya tarik 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  4,5 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   

 

h. Glosarium 

Data hitung total  Rentang skor Kategori 

Jumlah item                 = 1 4,206 < X̅ Sangat baik 

Skor tertinggi ideal      = 5 3,402 < X̅ ≤ 4,206 Baik 

Skor terendah ideal      = 1 2,598 < X̅ ≤ 3,402 Cukup 

X̅                                     =  4,5 1,794 < X̅ ≤ 2,598 Kurang 

X̅i                                 = 3 X̅ ≤ 1,794 Sangat kurang 

SBi                               = 0,67   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

 

No Nama Skor Jml 

Kualitas isi (A) Daya Tarik (B) Kebahasaan (C) Evaluasi 

(D) 

Glosarium 

(E) 

1 2 3 8 9 14 15 20 23 24 4 5 10 11 12 16 17 26 6 7 18 19 13 22 21 25 

1 Adamas 

Diaz M 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 23 

2 Awang 

Deni A 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 

3 Danny 

Sailendra 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 22 

4 Elis Dian 

Kumalasari 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

5 Mila Nur 

Afifah 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 24 

6 R R Anisa 

Nur S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 

7 Reynaldo 

Isa P 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 

8 Aprilia H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 25 

9 Febri 

Astuti 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 24 

10 Reza  

Melia S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 24 

Jumlah 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10 9 10 9 9 9 9 8 7 10 10 10 5 9 9 7 8 235 

97 70 35 18 15 

R  = 235   Persentase  ideal aspek A =
97

10
×100% = 97% 

SM  = 26×10 = 260  Persentase ideal aspek B = 
70

80
×100% = 87,5% 

Np  = 
235

260
×100% = 90,38% Persentase ideal aspek C =

35

40
×100% = 87,5% 

    Persentase ideal aspek D =
18

20
×100% = 90% 

    Persentase ideal aspek E  = 
15

20
×100% = 75%
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Lampiran Nilai Peserta Didik 

Hasil preetest dan posttest peserta didik pilihan ganda 

No. NAMA PREETEST POSTTEST 

1. Adamas Diaz Mufthi 40 100 

2. Awang Deni Ardiyanto 40 100 

3. Danny Sailendra 30 90 

4. Elis Dian Kumala Sari 40 90 

5. Mila Nur Afifah 20 100 

6. Muhammad Taufiq Farhan 

Ramdhan 
30 70 

7. Nadhif Alam Zain 30 90 

8. Raden Rara Anisa Nur Setyawati 30 100 

9. Reynaldo Isa Perkasa 30 90 

10. Aprilia Hardiyanti 30 100 

11. Muhammad Fitrano Aufa Ashary 30 90 

12. Febri Astuti 30 100 

13. Reza Mulia Sagari 30 90 

 Rata-rata 31,538 93,076 
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Perhitungan UJI beda t 

 

      pre tes pos tes selisih 

 

otomatis 95  

40 100 -60 

 

otomatis 95 % 3.55216E-11 

40 100 -60 

   30 90 -60 

 

manual 

40 90 -50 

 

sample 13 

20 100 -80 

 

DF 12 

30 70 -40 

 

Batas Kritis 0.05 

30 90 -60 

 

T Tabel 2.17881283 

30 100 -70 

 

    

30 90 -60 

 

Mean 1 31.53846154 

30 100 -70 

 

Mean 2 93.07692308 

30 90 -60 

 

Selisih Mean -61.53846154 

30 100 -70 

 

SD Selisih 9.870962336 

30 90 -60 

 

    

    

T Hitung -22.47805948 

    

Perbedaan Ada Perbedaan Signifikan 

    

Jawaban Hipotesis H0 Ditolak 
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LAMPIRAN 4 

 

 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
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LAMPIRAN 5 

 

 

 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 6 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
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CURRICULUM VITAE 

A. Data Pribadi 

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Ahmad Nur Kholis 

Umur  : 24 tahun 

Tempat, Tgl Lahir : Sukoharjo, 17 September 1992 

Agama   : Islam   

Status  : Lajang 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat Tinggal : Turen RT 02 RW 01, Karakan, Weru, Sukoharjo, Jawa 

Tengah. Kode Pos : 57562 

Nomor Hp  : 085728827370 

B. Latar belakang Pendidikan 

1. RA AL ISLAM TUREN, Lulus Berijasah Tahun 1998 

2. MI AL ISLAM TUREN, Lulus Berijasah Tahun 2004 

3. MTS AL ISLAM TUREN, Lulus Berijasah Tahun 2007 

4. SMA Negeri 1 Weru, Lulus Berijasah Tahun 2010 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2010 

 


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
	NOTA DINAS
	PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Pengembangan
	D. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan
	E. Manfaat Pengembangan
	F. Asumsi dan Batasan Pengembangan
	G. Definisi Istilah

	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	1. Instrumen Penelitian
	2. Validasi Instrumen
	3. Tabulasi Data Hasil Penelitian
	4. Surat Pernyataan
	5. Surat-surat Penelitian
	6. Curriculum Vitae




