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INTISARI 

PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI 

BUKU PENGAYAAN BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT 

Oleh: 

Agus Tholib 

NIM.13670043 

Pengembangan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi 

siswa SMA/MA dan sederajat termasuk ke dalam penelitian dan pengembangan 

(R&D). Penelitian ini bertujuan (1) mengkaji karakteristik produk ensiklopedia 

untuk menambah wawasan siswa dalam memahami sejarah perkembangan ilmu 

kimia yang sesuai dengan kondisi pembelajaran dikelas, (2) mengetahui kualitas 

produk ensiklopedia yang telah dikembangkan, (3) mengetahui tingkat kebutuhan 

produk ensiklopedia berdasarkan respon siswa SMA/MA terhadap angket yang 

diberikan. 

Pengembangan produk ensiklopedia menggunakan model Borg dan Gall. 

Produk ensiklopedia yang dikembangkan dinilai oleh 4 (empat) orang guru kimia 

SMA/MA dan direspon oleh 21 (dua puluh satu) orang siswa, yaitu 12 (dua belas) 

orang siswa SMAN 1 Banguntapan dan 9 (sembilan) orang siswa MAN 4 Bantul. 

Adapun guru yang dimaksud ialah 1 (satu) orang guru kimia MAN 4 Bantul, 2 (dua) 

orang guru kimia SMAN 1 Banguntapan, dan 1 (satu) orang guru kimia SMA Al-

Husain Salam. Analisis data dalam penelitian ini data kualitatif yaitu penilaian dan 

respon terhadap produk diubah ke dalam data kuantitatif menjadi hasil perhitungan, 

kemudian diubah lagi menjadi data kualitatif berupa nilai kategori. 

Hasil penelitian pengembangan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai Buku 

Pengayaan Bagi Siswa SMA/MA dan sederajat menunjukkan (1) karakteristik 

produk ensiklopedia untuk menambah wawasan siswa dalam memahami sejarah 

perkembangan ilmu kimia yang sesuai dengan kondisi pembelajaran dikelas; (2) 

Berdasarkan penilaian kualitas, produk ensiklopedia mendapat kualitas Sangat 

Baik (SB) dengan persentase keidealan 88,12%; (3) Hal ini didukung atas respon 

siswa SMA/MA yang menunjukkan tingkat kebutuhan produk ensiklopedia sebagai 

buku pengayaan dengan persentase keidealan 86%. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka produk Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa 

SMA/MA dan sederajat memiliki kualitas Sangat Baik (SB) dan layak untuk 

dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. 

Kata Kunci: R&D (Research & Development), Ensiklopedia Ilmuwan Kimia, 

Buku Pengayaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang bertujuan untuk menyiapkan siswa bagi 

peranannya di masa yang akan datang (Saidah, 2016: 14). Menurut Undang-

undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih menjadi suatu masalah dalam 

usaha perbaikan kualitas pendidikan nasional. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan antara lain penyediaan buku (materi ajar), 

sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, pelatihan guru, 

penyempurnaan kurikulum, dan lain sebagainya (Darwati, 2010: 25-26). 

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

sumber belajar dan sarana belajar. Dalam proses belajar mengajar, sarana 

pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sarana dapat memudahkan proses terjadinya interaksi pembelajaran. 

Sementara itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai sumber dalam proses belajar (Musfiqon, 2012: 129). 
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Menurut Sumiati dan Asra (2008: 149) dalam Fathurrohman dan 

Sulistyorini (2012: 60), sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media 

pembelajaran elektronik, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan 

sebagainya. 

Buku sebagai sumber belajar yang dapat memudahkan siswa dalam 

memahami pelajaran. Buku merupakan sumber belajar yang dapat digunakan 

oleh siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Keberadaan buku penting 

karena tidak hanya digunakan sebagai sumber belajar, tetapi juga sebagai 

media pembelajaran, sarana untuk menyampaikan suatu materi, dan penyedia 

instrumen evaluasi serta meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

Informasi yang diperoleh oleh siswa dari buku tersebut akan membuat siswa 

terpacu untuk mencari sumber dan pengetahuan baru yang termuat di 

dalamnya. Mengingat pentingnya hal itu, maka buku harus disajikan dengan 

menarik dan memotivasi siswa untuk membaca. Berdasarkan hasil survei dari 

UNESCO pada tahun 2012, mencatat indeks minat baca di Indonesia baru 

mencapai 0,001. Hal ini menjelaskan pada setiap 1.000 orang hanya ada satu 

orang yang punya minat membaca (Kompas.com). 

Buku pendidikan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu buku teks 

pelajaran dan buku non-teks pelajaran. Buku yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran di sekolah masih berupa buku teks pelajaran. 

Ketersediaan buku non-teks pelajaran sebagai pendukung/penunjang pelajaran 

khususnya kimia belum bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dan 
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observasi di SMK Kesehatan Bantul1, MAN 4 Bantul2, dan SMAN 2 

Banguntapan3 diperoleh informasi bahwa permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran kimia antara lain (1) media pembelajaran yang tersedia berupa 

buku pengayaan belum bervariasi, (2) buku yang membahas perkembangan 

ilmu kimia yang ditinjau dari kisah tokoh untuk meningkatkan motivasi siswa 

masih terbatas. Hal ini dibenarkan oleh siswa dari hasil wawancara bahwa 

informasi yang terdapat dalam buku kimia yang digunakan hanya membahas 

materi pokok secara singkat. Padahal, ilmuwan kimia berperan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan manusia dari masa ke masa 

(Ratnasari, 2007: 2). 

Akan tetapi, siswa hanya mengenal sekilas nama-nama ilmuwan kimia 

yang hanya tercantum dalam buku pelajaran. Belum mengetahui lebih dalam 

tentang jasa para ilmuwan kimia dalam mengembangkan ilmu kimia. Siswa 

perlu mengenal dan mengetahui kisah perjalanan para ilmuwan tersebut dalam 

menemukan dan mengembangkan ilmu kimia sampai saat ini. Hal ini dapat 

memotivasi dan menginspirasi siswa untuk lebih aktif berkontribusi dalam 

menemukan suatu ide-ide baru dalam perkembangan ilmu kimia. Oleh karena 

itu, perlu adanya pengembangan buku pengayaan pengetahuan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa tentang perkembangan ilmu kimia.  

                                                           
1 Wawancara dengan Ari Bachtiar, S.Pd guru Kimia kelas X di SMK Kesehatan Bantul, pada hari 

Rabu, 24 Januari 2017, pukul 11.27 – 12.10 WIB 
2 Wawancara dengan Dra. Ninik Indriyanti guru Kimia kelas XI di MAN 4 Bantul, pada hari 

Kamis, 26 Januari 2017, pada pukul 07.30 – 09.30 WIB 
3 Wawancara dengan Yudhi Supriatno, S.Pd guru Kimia kelas XII di SMAN 2 Banguntapan, pada 

hari Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 08.20 – 8.55 WIB 
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Buku pengayaan pengetahuan adalah suatu buku yang berisi 

pengetahuan yang tidak terikat pada materi yang sedang dipelajari di kelas. 

Buku ini dapat digunakan sebagai pendukung pengetahuan seputar materi yang 

dipelajari agar menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan penalaran 

bagi siswa. Buku ini berhubungan dengan upaya-upaya memperkaya 

pencapaian tujuan pendidikan secara umum (Depdiknas, 2008: 15). 

Berdasarkan uraian di atas, buku pengayaan pengetahuan yang akan 

dikembangkan oleh penulis berupa Ensiklopedia Ilmuwan Kimia. Ensiklopedia 

yang dikembangkan merupakan hasil telaah pustaka. Ensiklopedia ini berisi 

biografi para tokoh ilmuwan kimia yang diawali dari munculnya teori atom 

yang dicetuskan oleh Democritus, yang menjadi tunas perkembangan ilmu 

kimia. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan kimia muslim pada masa keemasan 

Islam yang dipimpin Harun Ar-Rasyid di Baghdad, yang mengakar pada 

perkembangan ilmu kimia modern yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan 

barat seperti John Dalton, J.J Thomson dan sebagainya serta diakhiri oleh 

ilmuwan-ilmuwan abad ke-20 seperti Ahmad Hassan Zewail. Selain itu, 

ensiklopedia yang akan dikembangkan juga berisi kisah inspiratif dari masing-

masing tokoh ilmuwan.  

Ensiklopedia ini tidak hanya berisi teks saja, tetapi juga dilengkapi 

dengan foto/gambar para tokoh dan beberapa hasil karyanya. Pengalaman-

pengalaman para tokoh yang menjadi inspirasi dan motivasi siswa dalam 

mempelajari ilmu kimia. Dengan adanya Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan motivasi belajar serta 
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menambah wawasan siswa seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

sebagai Buku Pengayaan bagi Siswa SMA/MA dan sederajat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat untuk menambah wawasan 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memahami sejarah 

perkembangan ilmu kimia yang sesuai dengan kondisi pembelajaran 

dikelas? 

2. Bagaimana kualitas Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan 

bagi siswa SMA/MA dan sederajat yang telah dikembangkan? 

3. Bagaimana tingkat kebutuhan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat berdasarkan respon siswa 

SMA/MA terhadap angket yang diberikan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat untuk menambah wawasan 

dan meningkatkan motivasi belajar siswa, serta memahami sejarah 



6 

 

 

 

perkembangan ilmu kimia yang sesuai dengan kondisi pembelajaran 

dikelas. 

2. Mengetahui kualitas Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan 

bagi siswa SMA/MA dan sederajat yang telah dikembangkan? 

3. Mengetahui tingkat kebutuhan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat berdasarkan respon siswa 

SMA/MA terhadap angket yang diberikan? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Pengembangan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai 

Buku Pengayaan bagi Siswa SMA/MA dan sederajat antara lain:  

1. Bagi dunia pendidikan, ensiklopedia ilmuwan kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat yang dikembangkan dapat 

menambah ketersediaan buku pengayaan yang menarik dan inspiratif.  

2. Bagi guru, sebagai buku pendamping dalam pembelajaran kimia berbasis 

sejarah yang terintegrasi-terinterkoneksi. Sebagai tambahan pengetahuan 

bagi guru dalam mengajarkan ilmu kimia menjadi lebih bervariasi. Sebagai 

pertimbangan bahan intermezzo di kelas, sehingga suasana kelas lebih 

menyenangkan.  

3. Bagi siswa, dengan ensiklopedia ilmuwan kimia siswa dapat menambah 

pengetahuan tentang sejarah perkembangan ilmu kimia di dalam maupun di 

luar sekolah. Selain itu, dapat menjadi media pendamping dalam menambah 

pengetahuan seputar sejarah perkembangan ilmu kimia. 
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4. Bagi peneliti lain sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat 

dijadikan bahan rujukan pengembangan selanjutnya.  

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan pada Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

sebagai buku pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat ini sebagai berikut: 

1. Ensiklopedia yang dikembangkan berupa buku cetak dengan nama 

Ensiklopedia Ilmuwan Kimia, yang berisi materi/pokok bahasan berbagai 

kisah tokoh-tokoh kimia, yang berperan dalam perkembangan ilmu kimia 

yang disertai gambar dan keterangannya. 

2. Ensiklopedia yang dihasilkan berupa buku berukuran B5 (176 mm x 250 

mm). 

3. Ensiklopedia dicetak dengan hard cover bagian isi kertas art paper 125 

gram.  

4. Ensiklopedia hasil pengembangan dapat digunakan sebagai buku 

pengayaan dan referensi tambahan bagi seluruh siswa SMA/MA dan 

sederajat pada seluruh materi kimia.  

5. Ensiklopedia mengandung pesan moral, motivasi dan kisah inspiratif tokoh-

tokoh dalam mengembangkan ilmu kimia yang terdapat dalam buku. 

6. Ensiklopedia disajikan dalam bentuk buku cetak colourful setebal 162 + vi   

halaman, dengan pemilihan font tipe TW Cent MT (12 pt, spasi 14 pt), yang 

disertai gambar/ilustrasi yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat 

baca pembaca.  
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7. Ensiklopedia yang disajikan merupakan hasil telaah pustaka dari berbagai 

referensi yang terkait dengan pengembangan ensiklopedia ilmuwan kimia, 

seperti buku, internet, dan sumber-sumber lain yang terpecaya 

kebenarannya. 

8. Ensiklopedia Ilmuwan Kimia berisi komponen sebagai berikut: 

a. Kata Pengantar 

b. Daftar isi 

c. Isi atau materi ensiklopedia 

d. CHEMinfo 

e. Did You Know? 

f. Glosarium 

g. Indeks  

h. Daftar pustaka 

i. Riwayat penulis 

9. Ensiklopedia ini dikembangkan menggunakan program Microsoft Office 

Word 2016, Adobe InDesign CC (64-bit) dan CorelDRAW X7 (64-bit). 

F. Asumsi dan Batasan Penelitian 

 Asumsi Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ensiklopedia ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar maupun buku 

referensi tambahan bagi siswa. 

b. Peer reviewer yaitu teman sejawat yang memahami kriteria 

ensiklopedia dan penulisan yang baik. 
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c. Reviewer adalah guru kimia SMA/MA yang memiliki pemahaman 

tentang kelayakan ensiklopedia ataupun buku referensi, dan responden 

adalah siswa kelas X dan XI SMA/MA. 

d. Ahli materi adalah dosen yang memiliki pengetahuan di bidang 

perkembangan ilmu kimia.  

e. Ahli media adalah dosen yang memiliki pemahaman tentang kriteria 

media yang baik. 

f. Ahli bahasa adalah guru bahasa Indonesia yang mempunyai pemahaman 

tentang kriteria bahasa buku/ensiklopedia yang baik. 

 Batasan Penelitian  

Batasan dari penelitian Pengembangan Ensiklopedia Ilmuwan 

Kimia sebagai Buku Pengayaan bagi Siswa SMA/MA dan sederajat adalah 

sebagai berikut: 

a. Ensiklopedia tidak mencantumkan semua ilmuwan yang berperan 

dalam perkembangan ilmu kimia.  

b. Ensiklopedia ditinjau oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing, 1 (satu) 

orang ahli materi, 1 (satu) orang ahli media, 1 (satu) orang ahli bahasa, 

dan 5 (lima) orang peer reviewers. 

c. Ensiklopedia dinilai oleh 4 (empat) orang guru kimia SMA/MA. 

d. Ensiklopedia diberi respon oleh 21 (dua puluh satu) orang siswa 

SMA/MA.  
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G. Definisi Istilah 

Beberapa isitilah yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

diantaranya: 

1. Penelitian pengembangan merupakan suatu penelitian dengan proses atau 

langkah-langkah mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2011: 164). 

2. Ensiklopedia adalah bahan bacaan yang memiliki informasi tentang 

berbagai macam hal, yang mencakup berbagai bidang ilmu dan berisi topik 

yang berbeda yang tersusun menurut abjad (Depdikbud, 2005: 232). 

3. Pengertian “ilmuwan” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 325) 

ialah orang yang memiliki keahlian atau memiliki banyak pengetahuan 

mengenai suatu ilmu atau orang yang mendalami ilmu pengetahuan. 

Sedangkan pengertian “kimia” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1989: 441) ialah pengetahuan tentang susunan, sifat, dan reaksi dari suatu 

unsur atau zat. Sehingga “ilmuwan kimia” adalah orang yang memiliki 

keahlian atau memiliki banyak pengetahuan mengenai susunan sifat dan 

reaksi dari suatu unsur atau zat dan mendalaminya. Orang-orang ini 

berperan dalam perkembangan ilmu kimia, atas jasanya inilah ilmu kimia 

menjadi populer dan berkembang pesat hingga saat ini.
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BAB V 

SIMPULAN & SARAN 

A. Simpulan Tentang Produk 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan 

Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa SMA/MA 

dan sederajat dengan model pengembangan Borg dan Gall adalah sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik produk ensiklopedia untuk menambah wawasan siswa dalam 

memahami sejarah perkembangan ilmu kimia yang sesuai dengan kondisi 

pembelajaran dikelas tersusun dari 37 (tiga puluh tujuh) tokoh yang 

memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu kimia dan dibahas 

secara mendalam. Daftar nama-nama tokoh tersusun berdasarkan urutan 

abjad pada daftar isi. Dilengkapi dengan point ChemINFO dan point Did 

You Know? sebagai informasi tambahan bagi pembaca, yang dilengkapi 

indeks dibagian akhir. Indeks ini berisi urutan tahun kelahiran tokoh yang 

disajikan dalam bentuk tabel.  

2. Kualitas Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa 

SMA/MA dan sederajat berdasarkan penilaian keseluruhan dari ahli materi, 

ahli media, ahli bahasa, peer reviewers dan guru Kimia SMA/MA 

mendapatkan kualitas Sangat Baik (SB) dengan persentase keidealan 

88,12%. 
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3. Tingkat kebutuhan siswa SMA/MA terhadap buku Ensiklopedia Ilmuwan 

Kimia sebagai buku pengayaan mendapat respon dengan persentase 

keidealan 86%.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Produk Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa 

SMA/MA dan sederajat memiliki keterbatasan, diantaranya: 

1. Ensiklopedia hanya mencantumkan 37 tokoh ilmuwan kimia yang berperan 

dalam perkembangan ilmu kimia berdasarkan pada sifat kerja keras dan 

ketekunannya. 

2. Ensiklopedia ditinjau oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing, 1 (satu) orang 

ahli materi, 1 (satu) orang ahli media, 1 (satu) orang ahli bahasa, dan 5 

(lima) orang peer reviewers. 

3. Ensiklopedia dinilai oleh 4 (empat) orang guru kimia SMA/MA. 

4. Ensiklopedia diberi respon oleh 21 (dua puluh satu) orang siswa SMA/MA.  

C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Adapun saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk 

lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan 

Produk Ensiklopedia Ilmuwan Kimia yang telah dikembangkan 

dapat digunakan oleh guru sebagai bahan tambahan dalam mengajar di 

kelas. Hal ini dikarenakan ensiklopedia ini berisi kisah inspiratif tokoh-

tokoh ilmuwan kimia sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 
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mempelajari ilmu kimia di kelas. Maka, dapat diketahui sejauh mana 

kegunaan Ensiklopedia Ilmuwan Kimia dan diketahui kelebihan, 

kekurangan, dan kelayakannya. 

Siswa SMA/MA dan sederajat bisa menggunakan buku ensiklopedia 

ini sebagai tambahan pengetahuan perkembangan ilmu kimia apabila tidak 

dibahas oleh guru di kelas pada saat berlangsungnya pelajaran.  

2. Diseminasi 

Produk Ensiklopedia Ilmuwan Kimia apabila telah diuji cobakan 

dalam di dalam ataupun di luar kegiatan pembelajaran dan telah layak, maka 

buku ensiklopedai ini dapat disebarluaskan di kalangan sekolah ataupun 

masayarakat umum.  

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Produk Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi 

siswa SMA/MA dan sederajat dapat dilakukan penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut. Penelitian lanjutan dapat berupa uji coba 

produk secara luas, sehingga didapatkan produk yang lebih baik. Selain itu, 

perlu juga dilakukan penelitian sejenis dengan menambah biografi dari 

tokoh-tokoh ilmuwan kimia yang terdapat dalam buku pelajaran dan belum 

dicantumkan dalam ensiklopedia ini. Hal tersebut diharapkan mampu 

memunculkan produk-produk sejenis dengan kualitas yang lebih baik lagi. 

Memperbaiki tata bahasa yang disajikan menjadi lebih inspiratif. 

Menambahkan lebih banyak gambar agar lebih menarik. 
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1. Instrumen Penilaian Ahli Materi 

DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN AHLI MATERI TERHADAP KUALITAS 

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN 

BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT1 

 

No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

SK K C B SB 

1. Kelayakan 

Materi/Isi 
Keluasan materi/isi 

1. Materi di dalam ensiklopedia menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi pembaca 

     

Akurasi Materi 

2. Materi yang disajikan sesuai dengan kenyataan (bersifat 

faktual) 

     

3. Materi sesuai dengan kondisi atau data mutakhir      

2. Penyajian  Teknik penyajian 4. Sistematika penyajian materi dilakukan secara logis      

Penyajian Materi 
5. Materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

     

Pendukung penyajian 

materi 

6. Akomodasi kata pengantar      

7. Akomodasi daftar isi      
1Lihat rubrik penilaian pada halaman 136 (Rubrik Kriteria Penilaian Peer Reviewer dan Reviewer) 
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2. Instrumen Penilaian Ahli Media 

DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN AHLI MEDIA TERHADAP KUALITAS 

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN 

BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT2 

 

No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

SK K C B SB 

1. Penyajian  Teknik penyajian 1. Sistematika penyajian materi dilakukan secara logis      

Penyajian Materi 

2. Materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

     

3. Materi yang disajikan menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

     

Pendukung Penyajian 

Materi 

4. Akomodasi kata pengantar      

5. Akomodasi daftar isi      

6. Akomodasi daftar pustaka      

7. Akomodasi glosarium       

2.  Kegrafikan 

ensiklopedia 

Penampilan fisik 8. Desain cover buku      

9. Kejelasan tulisan dan gambar isi buku      

10. Ketertarikan desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku 

pengayaan yang digunakan siswa 

     

11. Tersusun secara sistematis berdasarkan abjad      
2Lihat rubrik penilaian pada halaman 136 (Rubrik Kriteria Penilaian Peer Reviewer dan Reviewer) 
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3. Instrumen Penilaian Ahli Media 

DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN AHLI BAHASA TERHADAP KUALITAS 

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN 

BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT3 

 

No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

SK K C B SB 

1. Kebahasaan dan 

Gambar 
Kaidah Kebahasaan 

1. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti      

2. Kesesuaian penggunaan bahasa dalam ensiklopedia 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

     

3. Materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu      

Kejelasan kalimat 

4. Kalimat yang digunakan menggunakan kalimat yang 

efektif 

     

5. Keterkaitan antar paragraf      

Istilah 

6. Penjelasan mendalam tentang istiah asing      

7. Istilah yang diterapkan sudah sesuai dengan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

     

Gambar 
8. Gambar mendukung setiap kejadian      

9. Gambar menambah ketertarikan pembaca      

2. Inspirasi Memunculkan 

inspirasi 

10. Kisah tokoh di dalam ensiklopedia menginspirasi 

pembaca 

     

11. Materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi pembaca 

dalam belajar kimia 

     

3Lihat rubrik penilaian pada halaman 136  (Rubrik Kriteria Penilaian Peer Reviewer dan Reviewer)
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4. Instrumen Penilaian Peer Reviewers dan Reviewers 

DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN PEER REVIEWERS & REVIEWERS TERHADAP KUALITAS 

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN 

BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT 

No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

SK K C B SB 

1. Kelayakan 

Materi/Isi 
Keluasan materi/isi 

1. Materi di dalam ensiklopedia menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi pembaca 

     

Akurasi Materi 

2. Materi yang disajikan sesuai dengan kenyataan (bersifat 

faktual) 

     

3. Materi sesuai dengan kondisi atau data mutakhir      

2. Kebahasaan dan 

Gambar 
Kaidah Kebahasaan 

4. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti      

5. Kesesuaian penggunaan bahasa dalam ensiklopedia 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

     

6. Materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu      

Kejelasan kalimat 

7. Kalimat yang digunakan menggunakan kalimat yang 

efektif 

     

8. Keterkaitan antar paragraf      

Istilah 

9. Penjelasan mendalam tentang istilah asing      

10. Istilah yang diterapkan sudah sesuai dengan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

SK K C B SB 

Gambar 
11. Gambar mendukung setiap kejadian      

12. Gambar menambah ketertarikan pembaca      

3. Penyajian  Teknik penyajian 13. Sistematika penyajian materi dilakukan secara logis      

Penyajian Materi 
14. Materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

     

  
 

15. Materi yang disajikan menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

     

Pendukung Penyajian 

Materi 

16. Akomodasi kata pengantar      

17. Akomodasi daftar isi      

18. Akomodasi daftar pustaka      

19. Akomodasi glosarium       

4.  Kegrafikan 

ensiklopedia 

Penampilan fisik 

20. Desain cover buku      

21. Kejelasan tulisan dan gambar isi buku      

22. Ketertarikan desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku 

pengayaan yang digunakan siswa 

     

23. Tersusun secara sistematis berdasarkan abjad      

5. Inspirasi 

Memunculkan 

inspirasi 

24. Kisah tokoh di dalam ensiklopedia menginspirasi 

pembaca 

     

25. Materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi pembaca 

dalam belajar kimia 

     



 

136 

 

RUBRIK KRITERIA PENILAIAN PEER REVIEWERS & REVIEWER TERHADAP KUALITAS  

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT 

No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

I. KOMPONEN KELAYAKAN MATERI/ISI 

A. KELUASAN MATERI 

1.  Materi di dalam ensiklopedia menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

1) Materi yang disajikan baru bagi pembaca 

2) Materi menambah minat membaca 

3) Materi yang disajikan menimbulkan 

keingintahuan lebih pembaca 

4) Materi yang disajikan tidak menimbulkan 

rasa bosan bagi pembaca 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek sehingga materi di dalam ensiklopedia menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek sehingga materi di dalam ensiklopedia menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek sehingga materi di dalam ensiklopedia menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek sehingga materi di dalam ensiklopedia menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

SK 
Jika tidal terdapat sub aspek sehingga materi di dalam ensiklopedia tidak 

menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pembaca 

B. AKURASI MATERI 

2. Materi yang disajikan sesuai dengan kenyataan 

(bersifat faktual) 

1) Sesuai dengan fakta pada buku pelajaran 

2) Adanya teori/pengetahuan baru yang didapat 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek sehingga materi sesuai kenyataan (lebih bersifat 

faktual) 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek sehingga materi sesuai kenyataan (bersifat 

faktual) 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek sehingga materi sesuai kenyataan (cukup 

bersifat faktual) 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

3) Materi mengikuti perkembangan keilmuan 

saat ini 

4) Terdapat tokoh-tokoh abad 20 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek sehingga materi sesuai kenyataan (kurang 

bersifat faktual) 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek sehingga materi tidak sesuai kenyataan 

(tidak bersifat faktual) 

3. Materi sesuai dengan kondisi atau data mutakhir 

1) Sesuai dengan buku rujukan/referensi serupa 

2) Materi yang disajikan dapat dibandingkan 

dengan data yang telah ada 

3) Materi sesuai dengan perkembangan 

keilmuwan saat ini 

4) Materi mewakili setiap aspek materi 

pelajaran kimia 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek sehingga materi sesuai dengan kondisi atau data 

mutakhir 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek sehingga materi sesuai dengan kondisi atau data 

mutakhir 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek sehingga materi sesuai dengan kondisi atau data 

mutakhir 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek sehingga materi sesuai dengan kondisi atau data 

mutakhir 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek sehingga materi tidak sesuai dengan kondisi 

atau data mutakhir 

II. KEBAHASAAN DAN GAMBAR 

A. KAIDAH KEBAHASAAN 

4. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti 

1) Tata bahasa normatif 

2) Penggunaan kata-kata baku 

3) Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis 

4) Penggunaan kalimat secara efektif 

SB Jika 4 sub aspek terdapat di dalam bahasa sehingga mudah dimengerti 

B Jika 3 sub aspek terdapat di dalam bahasa sehingga mudah dimengerti 

C Jika 2 sub aspek terdapat di dalam bahasa sehingga mudah dimengerti 

K Jika 1 sub aspek terdapat di dalam bahasa sehingga mudah dimengerti 

SK Jika tidak terdapat sub aspek di dalam bahasa sehingga tidak dimengerti 

5. Kesesuaian penggunaan bahasa dalam ensiklopedia 

dengan kaidah bahasa Indonesia 
SB 

Jika terdapat 4 sub aspek kesesuaian penggunaan bahasa dalam 

ensiklopedia dengan kaidah bahasa Indonesia 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

1) Bahasa yang digunakan formal 

2) Tidak menimbulkan kerancuan pembaca 

3) Bahasa tidak ambigu 

4) Antar kalimat saling mendukung 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek kesesuaian penggunaan bahasa dalam 

ensiklopedia dengan kaidah bahasa Indonesia 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek kesesuaian penggunaan bahasa dalam 

ensiklopedia dengan kaidah bahasa Indonesia 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek kesesuaian penggunaan bahasa dalam 

ensiklopedia dengan kaidah bahasa Indonesia 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek kesesuaian penggunaan bahasa dalam 

ensiklopedia dengan kaidah bahasa Indonesia 

6. Materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak 

ambigu 

1) Kata-kata yang digunakan bermakna tunggal 

2) Tanda baca yang digunakan sesuai dengan 

tujuan kalimat 

3) Kata-kata dalam kalimat tersusun dengan 

baik 

4) Tidak lebih dari dua kata sambung yang 

terdapat di dalam satu kalimat 

SB Jika 4 sub aspek materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu 

B Jika 3 sub aspek materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu 

C Jika 2 sub aspek materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu 

K Jika 1 sub aspek materi yang disajikan berbahasa baku dan tidak ambigu 

SK 
Jika tidak ada sub aspek materi yang disajikan sehingga bahasa tidak 

baku dan ambigu 

B. KEJELASAN KALIMAT 

7. Kalimat yang digunakan menggunakan kalimat yang 

efektif 

1) Tidak berbelit-belit  

2) Kalimat tidak berulang-ulang 

SB 
Jika 4 sub aspek terdapat di dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat 

yang sangat efektif 

B 
Jika 3 sub aspek terdapat di dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat 

efektif 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

3) Jelas dan tidak membingungkan 

4) Tiap kalimat saling berkaitan 
C 

Jika 2 sub aspek terdapat di dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat 

cukup efektif 

K 
Jika 1 sub aspek terdapat di dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat 

kurang efektif 

SK 
Jika tidak ada sub aspek di dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat tidak 

efektif 

8. Keterkaitan antar paragraf 

1) Terdapat pengulangan kata atau frase kunci 

2) Terdapat kata ganti di paragraph selanjutnya 

3) Terdapat konjungsi antar kalimat 

4) Ide cerita masih bersambung di pargraf 

selanjutnya 

SB Jika terdapat 4 sub aspek sehingga terjadi keterkaitan antar paragraf 

B Jika terdapat 3 sub aspek sehingga terjadi keterkaitan antar paragraf 

C Jika terdapat 2sub aspek sehingga terjadi keterkaitan antar paragraf 

K Jika terdapat 1 sub aspek sehingga terjadi keterkaitan antar paragraf 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek sehingga tidak terjadi keterkaitan antar 

paragraf 

C. ISTILAH 

9. Penjelasan mendalam tentang istilah asing 

1) Terdapat pengertian 

2) Dijelaskan kembali di glosarium 

3) Disertakan bahasa aslinya 

4) Antonim dari istilah asing tersebut 

SB Jika terdapat 4 sub aspek di dalam penjelasan tentang istilah asing 

B Jika terdapat 3 sub aspek di dalam penjelasan tentang istilah asing 

C Jika terdapat 2 sub aspek di dalam penjelasan tentang istilah asing 

K Jika terdapat 1 sub aspek di dalam penjelasan tentang istilah asing 

SK Jika tidak terdapat sub aspek di dalam penjelasan tentang istilah asing 

10. Istilah yang diterapkan sudah sesuai dengan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

1) Setiap kata/istilah mudah dipahami 

2) Terdapat glosarium bagi istilah asing 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek istilah yang diterapkan sesuai Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek istilah yang diterapkan sesuai Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

3) Istilah asing dijelaskan dengan jelas 

4) Istilah asing mempengaruhi isi bacaan 

menjadi menarik 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek istilah yang diterapkan sesuai Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek istilah yang diterapkan sesuai Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek istilah yang diterapkan sesuai Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) 

D. GAMBAR  

11. Gambar mendukung setiap kejadian 

1) Gambar sesuai dengan tokoh yang dibahas 

2) Gambar dapat menjelaskan cerita  

3) Gambar mampu menerjemahkan imjainasi 

pembaca 

4) Gambar mampu meminimalisir 

kebingungan pembaca 

SB Jika 4 sub aspek gambar mendukung setiap kejadian 

B Jika 3 sub aspek gambar mendukung setiap kejadian 

C Jika 2 sub aspek gambar mendukung setiap kejadian 

K Jika 1 sub aspek gambar mendukung setiap kejadian 

SK Jika tidak ada sub aspek gambar yang mendukung setiap kejadian 

12. Gambar menambah ketertarikan pembaca 

1) Gambar jelas tidak buram 

2) Gambar berwarna cerah 

3) Gambar sesuai isi cerita 

4) Ukuran setiap gambar sama 

SB Jika 4 sub aspek gambar menambah ketertarikan pembaca 

B Jika 3 sub aspek gambar menambah ketertarikan pembaca 

C 
Jika 2 sub aspek gambar menambah ketertarikan pembaca 

K Jika 1 sub aspek gambar menambah ketertarikan pembaca 

SK Jika tidak ada sub aspek gambar yang menambah ketertarikan pembaca 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

III. PENYAJIAN 

A. TEKNIK PENYAJIAN 

13. Sistematika penyajian materi dilakukan secara logis 

1) Berurutan dari para penemunya 

2) Penyajian teori sistematis 

3) Gambar urut sesuai kejadian 

4) Deskripsi cerita  

SB 
Jika 4 sub aspek sistematika penyajian materi dilakukan secara logis 

terdapat di dalam ensiklopedia 

B 
Jika 3 sub aspek sistematika penyajian materi dilakukan secara logis 

terdapat di dalam ensiklopedia 

C 
Jika 2 sub aspek sistematika penyajian materi dilakukan secara logis 

terdapat di dalam ensiklopedia 

K 
Jika 1 sub aspek sistematika penyajian materi dilakukan secara logis 

terdapat di dalam ensiklopedia 

SK 
Jika tidak ada sub aspek sistematika penyajian materi dilakukan secara 

logis di dalam ensiklopedia 

B. PENYAJIAN MATERI 

14. Materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

1) Berbahasa baku 

2) Komunikatif 

3) Penggunaan EYD yang baik 

4) Kalimat mudah dimengerti 

SB 
Jika 4 sub aspek materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

B 
Jika 3 sub aspek materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

C 
Jika 2 sub aspek materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 

K 
Jika 1 sub aspek materi yang disajikan di dalam ensiklopedia mudah 

dipahami 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

SK 
Jika tidak ada aspek materi yang disajikan di dalam ensiklopedia sehingga 

sulit dipahami 

15. Materi yang disajikan menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 
SB 

Materi yang disajikan 81% - 100% menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

B 
Materi yang disajikan 61% - 80% menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

C 
Materi yang disajikan 41% - 60% menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

K 
Materi yang disajikan 21% - 40% menimbulkan suasana yang 

menyenangkan bagi pembaca 

SK 
Materi yang disajikan ≤ 20% menimbulkan suasana yang menyenangkan 

bagi pembaca 

C. PENDUKUNG PENYAJIAN MATERI 

16. Akomodasi kata pengantar 

1) Terdapat ucapan syukur 

2) Terdapat tujuan dari buku ensiklopedia 

3) Terdapat ucapan terima kasih kepada pihak 

yang bersangkutan 

4) Berharap adanya kritik dan saran dari 

pembaca 

SB Jika kata pengantar terakomodasi dengan sangat jelas  

B Jika kata pengantar terakomodasi dengan jelas 

C Jika kata pengantar terakomodasi dengan cukup jelas 

K Jika kata pengantar terakomodasi dengan kurang jelas 

SK Jika kata pengantar terakomodasi dengan tidak jelas 

17. Akomodasi daftar isi 

1) Berisi berbagai materi/isi yang beragam 

SB Jika 4 sub aspek terakomodasi dengan sangat jelas di dalam daftar isi  

B Jika 3 sub aspek terakomodasi dengan jelas di dalam daftar isi  
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

2) Komponen materi/isi bersifat baru bagi 

pembaca 

3) Tersusun rapi dan jelas 

4) Keakuratan halaman 

C Jika 2 sub aspek terakomodasi dengan cukup jelas di dalam daftar isi  

K Jika 1 sub aspek terakomodasi dengan kurang jelas di dalam daftar isi  

SK 
Jika tidak ada sub aspek yang terakomodasi di dalam daftar isi  

18. Akomodasi daftar pustaka 

1) Terdapat daftar pustaka di bagian akhir buku 

2) Tersusun berdasar abjad 

3) Referensi yang digunakan beragam 

4) Website yang digunakan sebagai referensi 

mudah diakses 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek daftar pustaka terakomodasi di dalam 

ensiklopedia  

B 
Jika terdapat 3 sub aspek daftar pustaka terakomodasi di dalam 

ensiklopedia  

C 
Jika terdapat 2 sub aspek daftar pustaka terakomodasi di dalam 

ensiklopedia  

K 
Jika terdapat 1 sub aspek daftar pustaka terakomodasi di dalam 

ensiklopedia  

SK Jika daftar pustaka tidak terakomodasi di dalam ensiklopedia  

19. Akomodasi glosarium  

1) Terdapat glosarium di bagian akhir 

2) Penjelasan pada glosarium padat dan jelas 

3) Glosarium menambah pengetahuan baru 

bagi pembaca 

4) Glosarium tersusun berdasarkan abjad 

 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek glosarium terakomodasi di dalam ensiklopedia 

 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek glosarium terakomodasi di dalam ensiklopedia 

 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek glosarium terakomodasi di dalam ensiklopedia 

 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek glosarium terakomodasi di dalam ensiklopedia 

 

SK Jika glosarium tidak terakomodasi di dalam ensiklopedia  
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

IV. KEGRAFIKAN ENSIKLOPEDIA 

A. PENAMPILAN FISIK 

20. Desain cover buku menambah ketertarikan pembaca 

1) Judul pada cover buku 

2) Gambar pada cover buku 

3) Warna cover buku 

4) Jenis huruf (font) cover buku 

SB 
Jika 4 sub aspek desain cover buku mampu menambah ketertarikan 

pembaca 

B 
Jika 3 sub aspek desain cover buku mampu menambah ketertarikan 

pembaca 

C 
Jika 2 sub aspek desain cover buku mampu menambah ketertarikan 

pembaca 

K 
Jika 1 sub aspek desain cover buku mampu menambah ketertarikan 

pembaca 

SK 
Jika tidak ada sub aspek desain cover buku yang mampu menambah 

ketertarikan pembaca 

21. Kejelasan tulisan dan gambar isi buku 

1) Ukuran tulisan sesuai dengan ukuran buku 

2) Gambar sesuai dengan ukuran buku  

3) Tulisan menggunakan jenis huruf (font) yang 

menarik 

4) Gambar memperkuat isi ensiklopedia 

SB Jika 4 sub aspek kejelasan tulisan dan gambar terdapat di dalam isi buku 

B Jika 3 sub aspek kejelasan tulisan dan gambar terdapat di dalam isi buku 

C Jika 2 sub aspek kejelasan tulisan dan gambar terdapat di dalam isi buku 

K Jika 1 sub aspek kejelasan tulisan dan gambar terdapat di dalam isi buku 

SK Jika tidak ada sub aspek kejelasan tulisan dan gambar di dalam isi buku 

22. Ketertarikan desain materi/isi ensiklopedia sebagai 

buku pengayaan yang digunakan siswa 

1) Bahasa 

2) Font 

SB 
Jika 5 sub aspek desain materi/isi sesuai untuk digunakan sebagai buku 

pengayaan siswa 

B 
Jika 4 sub aspek desain materi/isi sesuai untuk digunakan sebagai buku 

pengayaan siswa 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

3) Warna gambar 

4) Tata letak gambar 

5) Tata letak tulisan 

C 
Jika 3 sub aspek desain materi/isi sesuai untuk digunakan sebagai buku 

pengayaan siswa 

K 
Jika 2 sub aspek desain materi/isi sesuai untuk digunakan sebagai buku 

pengayaan siswa 

SK 
Jika 1 sub aspek desain materi/isi sesuai untuk digunakan sebagai buku 

pengayaan siswa 

23.  Tersusun secara sistematis berdasarkan abjad 

1) Berurutan berdasarkan abjad 

2) Berurutan berdasarkan tahun di dalam 

indeks 

3) Nama-nama tokoh mudah dicari 

4) Efisiensi waktu dalam mencari nama tokoh 

SB Jika terdapat 4 sub aspek susunan sistematis secara abjad 

B Jika terdapat 3 sub aspek susunan sistematis secara abjad 

C Jika terdapat 2 sub aspek susunan sistematis secara abjad 

K Jika terdapat 1 sub aspek susunan sistematis secara abjad 

SK Jika tidak terdapat sub aspek susunan sistematis secara abjad 

V. INSPIRASI 

A. MEMUNCULKAN INSPIRASI 

24. Kisah tokoh di dalam ensiklopedia menginspirasi 

pembaca untuk: 

1) Mendalami pembelajaran kimia 

2) Merubah mindset, sehingga pelajaran kimia 

lebih menyenangkan 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek kisah tokoh di dalam ensiklopedia menginspirasi 

pembaca 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek kisah tokoh di dalam ensiklopedia 

menginspirasi pembaca 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek kisah tokoh di dalam ensiklopedia 

menginspirasi pembaca 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

3) Belajar dari kisah perjuangan para tokoh 

4) Tidak menyerah pada masalah dan mencari 

solusi 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek kisah tokoh di dalam ensiklopedia 

menginspirasi pembaca 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek kisah tokoh di dalam ensiklopedia 

menginspirasi pembaca 

25. Materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

1) Memunculkan perasaan semangat belajar 

kimia 

2) Memunculkan perasaan senang terhadap 

pelajaran kimia 

3) Memunculkan keinginan untuk meraih 

prestasi 

4) Memunculkan perasaan bahwa pelajaran 

kimia lebih menyenangkan 

SB 
Jika terdapat 4 sub aspek materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

B 
Jika terdapat 3 sub aspek materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

C 
Jika terdapat 2 sub aspek materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

K 
Jika terdapat 1 sub aspek materi di dalam ensiklopedia dapat memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

SK 
Jika tidak terdapat sub aspek materi di dalam ensiklopedia dapat 

memotivasi pembaca dalam belajar kimia 
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5. Instrumen Penilaian Respon Siswa 

DESKRIPSI PENJABARAN RESPON SISWA TERHADAP  

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT 

Nama   : ………………………………………….            Instansi  : ………………………………………. 

Kelas  : ………………………………………….. 

No. 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria 

Nilai 

STS TS KS S SS 

1. Materi/isi 
Keluasan materi/isi 

1. Materi dalam ensiklopedia menambah pengetahuan baru yang 

bermanfaat bagi saya 
     

2. Kebahasaan dan 

gambar 

Kaidah kebahasaan 

2. Bahasa yang digunakan mudah untuk saya pahami      

3. Penggunaan bahasa dalam ensiklopedia mudah saya pahami karena 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
     

4. Saya mudah memahami materi yang disajikan karena berbahasa baku 

dan tidak ambigu 
     

Kejelasan kalimat 

5. Kalimat yang digunakan mudah saya pahami karena menggunakan 

kalimat yang efektif 
     

6. Keterkaitan antar paragraf memudahkan saya memahami materi/isi 

ensiklopedia 
     

Istilah 

7. Penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia 

mudah saya temukan di glosarium 
     

8. Istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah sesuai dengan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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Gambar 
9. Gambar mendukung saya memahami setiap cerita disajikan       

10. Penyajian gambar menambah ketertarikan saya untuk membaca      

3. Kegrafikan 

ensiklopedia 

Penampilan fisik 

11. Desain cover ensiklopedia menarik minat saya untuk membaca      

12. Tulisan dan gambar dalam ensiklopedia terlihat jelas dan 

memudahkan saya memahami isi bacaan  
     

13. Desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya tertarik memahami isi bacaan 
     

4. Inspirasi Memunculkan 

inspirasi 

14. Kisah tokoh dalam ensiklopedia menginspirasi saya sebagai pembaca      

15. Materi dalam ensiklopedia memotivasi saya dalam belajar kimia      
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RUBRIK KRITERIA PENILAIAN RESPON SISWA TERHADAP KUALITAS 

ENSIKLOPEDIA ILMUWAN KIMIA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BAGI SISWA SMA/MA DAN SEDERAJAT 

No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

I.  MATERI/ISI 

A. KELUASAN MATERI/ISI 

1. Materi dalam ensiklopedia menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi saya 

SS Jika materi dalam ensiklopedia sangat mampu menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi saya 

S Jika materi dalam ensiklopedia mampu menambah pengetahuan baru 

yang bermanfaat bagi saya 

KS Jika materi dalam ensiklopedia kurang mampu menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi saya 

TS Jika materi dalam ensiklopedia tidak mampu menambah pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi saya 

STS Jika materi dalam ensiklopedia sangat tidak mampu menambah 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi saya 

II. KEBAHASAAN DAN GAMBAR 

B. KAIDAH KEBAHASAAN 

2. Bahasa yang digunakan mudah untuk saya pahami SS Jika bahasa yang digunakan sangat mudah untuk saya pahami 

S Jika bahasa yang digunakan mudah untuk saya pahami 

KS Jika bahasa yang digunakan kurang mudah untuk saya pahami 

TS Jika bahasa yang digunakan tidak mudah untuk saya pahami 

STS Jika bahasa yang digunakan sangat tidak mudah untuk saya pahami 

3. SS Jika penggunaan bahasa dalam ensiklopedia sangat mudah saya pahami  
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

Penggunaan bahasa dalam ensiklopedia mudah saya 

pahami karena sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia 

S Jika penggunaan bahasa dalam ensiklopedia mudah saya pahami karena  

KS Jika penggunaan bahasa dalam ensiklopedia kurang mudah saya pahami  

TS Jika penggunaan bahasa dalam ensiklopedia tidak mudah saya pahami  

STS Jika penggunaan bahasa dalam ensiklopedia sangat tidak mudah saya 

pahami  

4. Saya mudah memahami materi yang disajikan karena 

berbahasa baku dan tidak ambigu 

SS Jika saya sangat mudah memahami materi yang disajikan karena 

berbahasa baku dan tidak ambigu 

S Jika saya mudah memahami materi yang disajikan karena berbahasa baku 

dan tidak ambigu 

KS Jika saya kurang mudah memahami materi yang disajikan karena 

berbahasa baku dan tidak ambigu 

TS Jika saya tidak mudah memahami materi yang disajikan karena berbahasa 

baku dan tidak ambigu 

STS Jika saya sangat tidak mudah memahami materi yang disajikan karena 

berbahasa baku dan tidak ambigu 

C. KEJELASAN KALIMAT 

5. Kalimat yang digunakan mudah saya pahami karena 

menggunakan kalimat yang efektif 

SS Jika kalimat yang digunakan sangat mudah saya pahami  

S Jika kalimat yang digunakan mudah saya pahami 

KS Jika kalimat yang digunakan kurang mudah saya pahami 

TS Jika kalimat yang digunakan tidak mudah saya pahami 

STS Jika kalimat yang digunakan sangat tidak mudah saya pahami  

6. SS Jika keterkaitan antar paragraf sangat memudahkan saya memahami 

materi/isi ensiklopedia 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

Keterkaitan antar paragraf memudahkan saya 

memahami materi/isi ensiklopedia 

S Jika keterkaitan antar paragraf memudahkan saya memahami materi/isi 

ensiklopedia 

KS Jika keterkaitan antar paragraf kurang memudahkan saya memahami 

materi/isi ensiklopedia 

TS Jika keterkaitan antar paragraf tidak memudahkan saya memahami 

materi/isi ensiklopedia 

STS Jika keterkaitan antar paragraf sangat tidak memudahkan saya memahami 

materi/isi ensiklopedia 

D. ISTILAH 

7. Penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam 

ensiklopedia mudah saya temukan di glosarium 

SS Jika penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia 

sangat mudah saya temukan di glosarium 

S Jika penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia 

mudah saya temukan di glosarium 

KS Jika penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia 

kurang mudah saya temukan di glosarium 

TS Jika penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia tidak 

mudah saya temukan di glosarium 

STS Jika penjelasan istiah-istilah asing yang terdapat dalam ensiklopedia 

sangat tidak mudah saya temukan di glosarium 

8. Istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah 

sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) 

SS Jika istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah sangat sesuai 

dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

S Jika istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah sesuai dengan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

KS Jika istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah kurang sesuai 

dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

TS Jika istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah tidak sesuai 

dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

STS Jika istilah yang saya temukan dalam ensiklopedia sudah sangat tidak 

sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

E. GAMBAR 

9. Gambar mendukung saya memahami setiap cerita 

disajikan 

SS Jika gambar sangat mendukung saya memahami setiap cerita disajikan 

S Jika gambar mendukung saya memahami setiap cerita disajikan 

KS Jika gambar kurang mendukung saya memahami setiap cerita disajikan 

TS Jika gambar tidak mendukung saya memahami setiap cerita disajikan 

STS Jika gambar sangat tidak mendukung saya memahami setiap cerita 

disajikan 

10. Penyajian gambar menambah ketertarikan saya 

untuk membaca 

SS Jika penyajian gambar sangat mampu menambah ketertarikan saya untuk 

membaca 

S Jika penyajian gambar mampu menambah ketertarikan saya untuk 

membaca 

KS Jika penyajian gambar kurang mampu menambah ketertarikan saya untuk 

membaca 

TS Jika penyajian gambar tidak mampu menambah ketertarikan saya untuk 

membaca 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

STS Jika penyajian gambar sangat tidak mampu menambah ketertarikan saya 

untuk membaca 

III. KEGRAFIKAN ENSIKLOPEDIA 

A. PENAMPILAN FISIK 

11. Desain cover ensiklopedia menarik minat saya untuk 

membaca 

SS Jika desain cover ensiklopedia sangat mampu menarik minat saya untuk 

membaca 

S Jika desain cover ensiklopedia mampu menarik minat saya untuk membaca 

KS Jika desain cover ensiklopedia kurang mampu menarik minat saya untuk 

membaca 

TS Jika desain cover ensiklopedia tidak mampu menarik minat saya untuk 

membaca 

STS Jika desain cover ensiklopedia sangat tidak mampu menarik minat saya 

untuk membaca 

12. Tulisan dan gambar dalam ensiklopedia terlihat jelas 

dan memudahkan saya memahami isi bacaan 

SS Jika tulisan dan gambar dalam ensiklopedia sangat terlihat jelas dan 

sangat memudahkan saya memahami isi bacaan 

S Jika tulisan dan gambar dalam ensiklopedia terlihat jelas dan 

memudahkan saya memahami isi bacaan 

KS Jika tulisan dan gambar dalam ensiklopedia kurang terlihat jelas dan 

kurang memudahkan saya memahami isi bacaan 

TS Jika tulisan dan gambar dalam ensiklopedia tidak terlihat jelas dan tidak 

memudahkan saya memahami isi bacaan 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

STS Jika tulisan dan gambar dalam ensiklopedia sangat tidak terlihat jelas dan 

sangat tidak memudahkan saya memahami isi bacaan 

13. Desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku 

pengayaan yang digunakan membuat saya tertarik 

memahami isi bacaan 

SS Jika desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya sangat tertarik memahami isi bacaan 

S Jika desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya tertarik memahami isi bacaan 

KS Jika desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya kurang tertarik memahami isi bacaan 

TS Jika desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya tidak tertarik memahami isi bacaan 

STS Jika desain materi/isi ensiklopedia sebagai buku pengayaan yang 

digunakan membuat saya sangat tidak tertarik memahami isi bacaan 

IV. INSPIRASI 

B. MEMUNCULKAN INSPIRASI 

14. Kisah tokoh dalam ensiklopedia menginspirasi saya 

sebagai pembaca 

SS Jika kisah tokoh dalam ensiklopedia sangat mampu menginspirasi saya 

sebagai pembaca 

S Jika kisah tokoh dalam ensiklopedia mampu menginspirasi saya sebagai 

pembaca 

KS Jika kisah tokoh dalam ensiklopedia kurang mampu menginspirasi saya 

sebagai pembaca 

TS Jika kisah tokoh dalam ensiklopedia tidak mampu menginspirasi saya 

sebagai pembaca 
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No. Kriteria Penilaian Uraian Kriteria Penilaian 

STS Jika kisah tokoh dalam ensiklopedia sangat tidak mampu menginspirasi 

saya sebagai pembaca 

15. Materi dalam ensiklopedia memotivasi saya dalam 

belajar kimia 

SS Jika materi dalam ensiklopedia sangat mampu memotivasi saya dalam 

belajar kimia 

S Jika materi dalam ensiklopedia mampu memotivasi saya dalam belajar 

kimia 

KS Jika materi dalam ensiklopedia kurang mampu memotivasi saya dalam 

belajar kimia 

TS Jika materi dalam ensiklopedia tidak mampu memotivasi saya dalam 

belajar kimia 

STS Jika materi dalam ensiklopedia sangat tidak mampu memotivasi saya 

dalam belajar kimia 
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LAMPIRAN 4  
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1. Saran/Masukan Peer Reviewers 

Tabel 4.34 

Saran/masukan peer reviewers terhadap Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

sebagai buku pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat 

No. Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Gambar yang disajikan 

kurang tajam/jelas seperti 

pada halaman 32, 50, 51, 52, 

53 dsb 

Ditindak lanjuti dengan mengganti gambar 

yang lebih jelas dan tajam, dapat dilihat 

pada ensiklopedia halaman 32 dll 

2. Tata letak tulisan dan 

perbandingan ukuran 

disesuaikan seperti pada 

ensiklopedia halaman 3 

Sudah ditindak lanjuti dengan melakukan 

perbaikan pada tiap halaman agar lebih 

mudah dibaca 

3. Desain terlalu penuh oleh 

gambar 

Hal ini memang untuk menarik perhatian 

pembaca, sehingga buku dipenuhi gambar 

dan keterangannya 

4. Tulisan pada halaman 14 tidak 

terlihat jelas 

Ditindak lanjuti dengan mengubah bagian 

desain dan mengubah warna tulisan 

5. Lebih baik tulisan “Daftar Isi” 

dan “Daftar Pustaka” tidak 

menggunakan efek shadow 

Ditindak lanjuti dengan menghilangkan 

efek shadow pada “Daftar Isi” (dapat 

dilihat pada Gambar 4.13) dan “Daftar 

Pustaka” (dapat dilihat pada Gambar 4.14) 

6. Lebih baik menggunakan foto 

yang berwarna dibandingkan 

foto hitam putih 

Tidak semua foto berwarna yang didapat 

dari sumber, dikarenakan pada waktu foto 

diambil belum menggunakan kamera yang 

digunakan seperti saat sekarang 

7. Tulisan “Ensiklopedia” lebih 

baik dibuat lurus dan tidak 

menggunakan tanda titik (.). 

Ditindak lanjuti dengan mengubah bentuk 

tulisan menjadi horizontal dan 

menghilangkan tanda titik (.) yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.15 

8. Jarak gambar sisi kanan dan 

sisi kiri disamakan 

Ditindak lanjuti dengan mengubah seluruh 

desain gambar yang disajikan sehingga 

terlihat lebih rapi 

9. Gambar pada tiap halaman 

diperbanyak 

Keterbatasan sumber yang tersedia 

sehingga gambar tidak terlalu banyak 

10. ChemINFO pada halaman 55 

dipindahkan ke halaman 57 

Ditindak lanjuti dengan mengganti biografi 

dari tokoh tersebut dengan tokoh lain 
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Sebelum efek shadow hilang    Sesudah efek shadow hilang 

 

Gambar 4.13 

Tampilan Daftar Isi dalam Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

 

 

Sebelum efek shadow hilang    Sesudah efek shadow hilang 

 

Gambar 4.14 

Tampilan Daftar Pustaka dalam Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

 

 

Sebelum      Sesudah 

 

Gambar 4.15 

Tampilan cover Ensiklopedia Ilmuwan Kimia
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2. Saran/Masukan Ahli Materi 

Tabel 4.35 

Saran/masukan ahli materi terhadap Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai 

buku pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat 

No. Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Buku ini cocok digunakan 

untuk memotivasi siswa 

dalam belajar kimia 

Saran/masukan ini sesuai dengan tujuan 

utama dari pengembangan produk 

Ensiklopedia Ilmuwan Kimia yang 

menyajikan sejarah perkembangan ilmu 

kimia ditinjau dari kisah tokoh-tokohnya 

sehingga diharapkan mampu memotivasi 

pembaca dalam belajar kimia 

2. Pada dasarnya buku ini lebih 

tepat sebagai buku sejarah 

kimia dibandingkan buku 

pelajaran kimia 

3. Judul buku ini Ensiklopedia 

Ilmuwan Kimia, namun isinya 

memuat ilmuwan Fisika, 

Matematika, Biologi dan 

Kimia, sehingga kurang cocok 

dengan judulnya. 

Setiap cabang ilmu merupakan turunan 

dari ilmu lain, begitu pula dengan ilmu 

kimia yang berasal dari beberapa cabang 

ilmu seperti ilmu Biologi, ilmu Fisika dan 

ilmu Matematika, sehingga sangat wajar 

jika materi dalam ensiklopedia juga 

menjelaskan ilmuwan tersebut 

4. Sebaiknya urutan penulisan 

Ilmuwan diurutkan 

berdasarkan tahun 

Mengacu pada Pedoman Penulisan Buku 

Non-Teks halaman 20, ensiklopedia 

tergolong buku referensi yang disusun 

berdasarkan abjad atau alfabetis 

5. Gambar-gambar yang masih 

menggunakan keterangan 

berbahasa inggris diubah ke 

bahasa indonesia 

Ditindak lanjuti dengan mengubah 

keterangan berbahasa inggris pada gambar 

ke bahasa Indonesia, misalnya halaman 32 

dsb 

 

3. Saran/Masukan Ahli Media 

Tabel 4.36 

Saran/masukan ahli media terhadap Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai 

buku pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat 

No. Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Konsistensi jarak tulisan pada 

keterangan setiap gambar 

Ditindak lanjuti dengan mnyeragamkan jarak 

tulisan pada keterangan setiap gambar 

2. Ornamen molekul pada setiap 

halaman dikurangi karena 

tulisan sulit dibaca 

Ditindak lanjuti dengan menghilangkan 

ornamen yang dimaksud dan menggantinya 

dengan ornamen disamping halaman, lihat 

pada Gambar 4.16 

3. Menghindari kalimat yang 

terpisah dengan kalimat lain 

Ditindak lanjuti dengan menggabungkannya 

pada kalimat selanjutnya 
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Sebelum      Sesudah 

Gambar 4.16 

Tampilan ornamen pada halaman Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

 

4. Saran/Masukan Ahli Bahasa 

Tabel 4.37 

Saran/masukan ahli bahasa terhadap Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku 

pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat 

No. Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Kalimat yang disajikan terlalu 

panjang, idealnya 8-12 kata. 

Ditindak lanjuti dengan 

membagi satu menjadi 

beberapa kalimat. 

2. Sederhanakan istilah yang digunakan, 

mengganti dengan padanan yang 

lebih umum atau lebih mudah 

dimengerti, contohnya: “ditabalkan” 

menjadi “dinobatkan” 

Ditindak lanjuti dengan 

mengganti istilah “ditabalkan” 

menjadi “dinobatkan” 
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5. Saran/Masukan Guru Kimia SMA/MA 

Tabel 4.38 

Saran/masukan guru kimia SMA/MA terhadap pengembangan produk 

Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa SMA/MA 

dan sederajat 

No Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Pada halaman sampul nama 

penulis dan SMA/MA sederajat 

lebih baik tidak terlalu di bawah, 

ukuran font juga diperbesar 

Ditindak lanjuti dengan menaikan 

tulisan dan memperbesar ukuran font 

tulisan yang dimaksud 

2. Ada beberapa tokoh kimia yang 

belum dicantumkan dalam 

ensiklopedia, padahal tokoh ini 

penting dalam perkembangan 

ilmu kimia, misalnya: Erwin 

Schrodinger, Heisenberg, dll 

Ditindak lanjuti dengan menambah 

beberapa tokoh yang sering muncul 

pada buku paket Kimia di sekolah, 

diantaranya: Johannes Nicolaus 

Brønsted, Thomas Martin Lowry, dan 

Gilbert N Lewis 

3. Pembenahan satuan femtodetik Ditindak lanjuti dengan memperbaiki 

10-15 menjadi 10-15 yang terdapat 

pada Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

halaman 9 

4. Perlu dibenahi penulisan senyawa 

hidrogen dan konstanta Avogadro 

Ditindak lanjuti dengan mengganti 

H2O menjadi H2O pada ensiklopedia 

halaman 34 

5. Ada istilah pada glosarium tidak 

ada dalam teks tapi muncul, 

seperti amalgam 

Sebenarnya istilah amalgam di dalam 

teks itu ada, yaitu pada halaman 143. 

6. Hubungan antar paragraf sukar 

dipahami bagi siswa SMA/MA 

Hal ini memang menjadi kelemahan 

penyusun, sebab penyusun tergolong 

penulis pemula sehingga banyak 

kejanggalan bahasa dalam materi 

yang disajikan 

 

6. Saran/Masukan Siswa SMA/MA 

Tabel 4.39 

Saran/masukan siswa SMA/MA terhadap pengembangan produk Ensiklopedia 

Ilmuwan Kimia sebagai buku pengayaan bagi siswa SMA/MA dan sederajat 

No Saran/Masukan Tindakan lanjut 

1. Seharusnya terdapat lebih dari 

satu tokoh pada cover buku 

Sebenarnya pada cover buku telah 

terdapat lebih dari satu tokoh, 

posisinya berada pada bagian depan 

dan belakang cover buku, namun 

apabila terlalu banyak tokoh yang 
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No Saran/Masukan Tindakan lanjut 

disajikan pada cover, dikhawatirkan 

cover terkesan kurang rapi 

2. Terdapat kesalahan pada 

penulisan angka penting, yaitu 

10-15 seharusnya 10-15 

Sudah ditindak lanjuti dengan 

memperbaiki penulisan yang keliru 

3. Penempatan gambar pada 

halaman 8-9 kurang tepat, 

sehingga sulit dilihat pembaca 

Ditindak lanjuti dengan menggeser 

posisi gambar ke halaman 8 

4. Pada bagian glosarium terdapat 

istilah yang sebenarnya sudah 

dipahami siswa, namun istilah 

yang sulit dipahami belum 

dicantumkan 

Penyusun tidak bisa mengetahui 

dengan pasti sulit atau mudahnya 

suatu istilah untuk dipahami, sehingga 

penyusun mencantumkan istilah yang 

dianggap asing oleh siswa selaku 

pembaca 

5. Bukunya sudah bagus namun 

belum istimewa, diperkuat 

karakteristik buku agar istimewa 

Karakteristik buku ini ialah 

memunculkan inspirasi bagi pembaca 

khususnya siswa sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar kimia 

6. Bahasa yang digunakan juga 

disederhanakan, alasan mengapa 

sebagian siswa kurang tertarik 

pada pelajaran kimia karena 

bahasanya yang sulit dipahami 

Menurut penilaian ahli bahasa, bahasa 

yang digunakan dalam ensiklopedia 

ini sudah memenuhi kaidah 

kebahasaindonesiaan, hanya saja 

bahasa yang digunakan ialah bahasa 

formal sehingga terkesan seperti buku 

referensi yang sering digunakan siswa 

di kelas 

7. Lebih bervariasi pada setiap 

halaman 

Ditindak lanjuti dengan 

memvariasikan setiap halaman berupa 

gambar, warna, bahkan ornamen yang 

digunakan 

8. Cover buku kurang menarik, 

karena warna yang kurang cerah 

Menarik tidaknya sebuah produk 

bergantung pada kesukaan masing-

masing penilai, sehingga beberapa 

mengatakan menarik beberapa yang 

lain mengatakan kurang menarik 

(lihat Gambar 4.16) 

9. Penggunaan istilah yang sulit 

dipahami 

Menurut penilaian dari ahli bahasa, 

istilah yang digunakan sudah formal 

dan sesuai dengan lingkungan 

akademisi, dan disediakan glosarium 

untuk melihat penjelasan bagi istilah 

yang kurng dipahami 

10. Beberapa halaman sulit dibaca 

karena pengaruh ornamen yang 

disajikan 

Ditindak lanjuti dengan mengurangi 

beberapa ornamen yang dianggap 

mengganggu pembaca 
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No Saran/Masukan Tindakan lanjut 

11. Belum disajikan proses penelitian 

dan penemuan dari setiap 

tokohnya 

Terbatasnya sumber referensi yang 

digunakan penyusun dalam 

menyajikan biografi tokoh yang berisi 

proses penelitian dan penemuannya, 

namun tersedia pada beberapa tokoh 

berupa gambar 

12. Memperbanyak point Did You 

Know? karena akan menambah 

pengetahuan bagi pembaca 

Point Did You Know?  disediakan 

untuk menutupi kekosongan halaman, 

sehingga pada halaman yang sudah 

penuh tidak terdapat point tersebut 

13. Mengganti kualitas gambar yang 

rendah, sehingga tidak pecah saat 

diperbesar 

Ditindak lanjuti mengganti gambar 

yang berkualitas rendah dengan 

gambar yang berkualitas baik, 

contohnya pada halaman 32 

14. Menambah bagian dalam Daftar 

isi untuk isitlah-istilah asing 

Daftar istilah asing dan penjelasannya 

sudah tersedia pada bagian glosarium 

15. Terdapat kekeliruan pada 

penulisan rumus kimia pada 

halaman 24 

Sudah ditindak lanjuti dengan 

memperbaiki penulisan rumusnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Gambar 4.17 

Tampilan sampul depan 

dan belakang 

Ensiklopedia Ilmuwan 

Kimia, (1) sebelum dan 

(2) sesudah revisi 

(2) 
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LAMPIRAN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA PERHITUNGAN  

HASIL PENILAIAN KUALITAS & RESPON 
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3. Penilaian Kualitas Keseluruhan 

Tabel Perhitungan Keseluruhan Kualitas Buku Ensiklopedia Ilmuwan Kimia sebagai Buku Pengayaan Bagi Siswa SMA/MA  
              

Aspek Jumlah Skor Skor Mi Sbi Jumlah Skor Mi+1,80Sbi Mi+0,60Sbi 

Mi-

0,60Sbi 

Mi-

1,80Sbi Persentase Kategori 

  Butir Tertinggi Terendah     Skor 

Rata-

rata         Keidealan   

    Ideal Ideal                 (%)   

A 10 50 10 30 6.67 40 40.00 42.00 34.00 26.00 18.00 80.00 Baik 

B 11 55 11 33 7.33 54 54.00 46.20 37.40 28.60 19.80 98.18 Sangat Baik 

C 11 55 11 33 7.33 44 44.00 46.20 37.40 28.60 19.80 80.00 Baik 

D 25 125 25 75 16.67 580 116.00 105.00 85.00 65.00 45.00 92.80 Sangat Baik 

E 
  

25 

  

125 

  

25 

  

75 

  

16.67 

  

448 

  

112.00 

  

105.00 

  

85.00 

  

65.00 

  

45.00 

  

90 

  

Sangat Baik 

  

Jumlah  82 410 82 246 54.67 1166 233.20 344.40 278.80 213.20 147.60 88.12 Sangat Baik 
              

 A = AHLI MATERI           

 B = AHLI MEDIA            

 C = AHLI BAHASA           

 D = PEER REVIEWERS           

 E = GURU KIMIA            
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4. Penilaian Respon Siswa SMA/MA 

 Tabel Perhitungan Respon Siswa terhadap Buku Ensiklopedia Ilmuwan Kimia 

              

Aspek 

 
Jumlah 

Butir 

 

Skor 

Tertinggi 

Ideal 

Skor 

Terendah 

Ideal 

Mi 

 

 

Sbi 

 

 

Jumlah 

Skor 

 

Skor 

Rata-

rata 

 

Mi+1,8Sbi Mi+0,6Sbi 
Mi-

0,6Sbi 

Mi-

1,8Sbi 

Persentase 

Keidealan 

(P) 

Kategori 

 

 
  

A 1 5 1 3 0.67 94 4.48 4.2 3.4 2.6 1.8 90 Sangat Baik 

B 9 45 9 27 6.00 803 38.24 37.8 30.6 23.4 16.2 85 Sangat Baik 

C 3 15 3 9 2.00 275 13.10 12.6 10.2 7.8 5.4 87 Sangat Baik 

D 2 10 2 6 1.33 182 8.67 8.4 6.8 5.2 3.6 87 Sangat Baik 

Jumlah 15 75 15 45 10.00 1354 64.48 63 51 39 27 86 
Sangat 

Baik 

              

              

 A = Materi/isi            

 B = Kebahasaan dan Gambar           

 C = Kegrafikan Ensiklopedia           

 D = Inspirasi            
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CURRICULUM VITAE 

1. DATA PRIBADI 

Nama    : Agus Tholib 

Umur    : 23 Tahun 

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Agustus 1994 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat Asal : Ds. Pabedilan Wetan, RT07/RW 02 Pabedilan, 

Cirebon, Jawa Barat 

Nomor HP   : 0838-2492-6101 

E-mail    : agus.attholib@gmail.com 

2. PENDIDIKAN FORMAL 

2001-2007 : SDN 1 Pabedilan Wetan 

2007-2010 : SMPN 1 Ciledug 

2010-2013 : SMAN 1 Pabedilan 

2013-2018 : UIN Sunan Kaljiaga Yogyakarta 

3. PENDIDIKAN NON-FORMAL 

2015  : Pelatihan Bahasa Inggris “BESWAN” Pare, Kediri 
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