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MOTTO 

 
NO ACTION, NOTHING HAPPEN 

TAKE ACTION, MIRACLE HAPPEN 

Segera tulis impianmu dan wujudkanlah! 

 

 

“Khairunnas anfa’uhum linnas....” 

Sebaik-baik manusia adalah  

yang bermanfaat bagi orang lain. 

 

 

“Fashtabiqul Khoirot....” 

Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. 

 

 

Laut, hamparan luas air yang tak berbatas. Tercipta dari 

kumpulan molekul-molekul H
2

O yang berharmoni dengan 

indah. Cakrawala biru pun menyatu dengannya hingga 

membentuk lukisan alam yang luar biasa. Kawan, begitu 

pula sejatinya kesuksesan. Dia terbentuk dari ikatan kovalen 

mimpi-mimpi yang bereaksi dengan katalis ikhtiar dan do’a. 

Kesuksesan pun dapat dilukis dengan kreativitas tanpa batas 

dengan siluet optimisme dan cakrawala ilmu. Apakah kau 

masih diam saja? Segera raih kesuksesan lewat jalan 

terbaikmu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Keluarlah keluarlah saudaraku, berdirilah tegap di ujung jalan itu, 

sebentar lagi sejarah kan lewat, mencari aktor baru untuk drama kebenarannya. 

Sambut saja dia, Engkaulah yang ia cari. 

 
—“Keluarlah Saudaraku”, oleh Anis Matta dalam buku Dari Gerakan ke Negara, 2006. 

 

Keluarlah saudaraku, carilah ilmu dan berkaryalah. Seraya 

mengimplementasikan sebuah rasa syukur. Bersyukur kepada Allah SWT, Yang 

Maha Murah lagi Maha Penyayang. Bersyukur atas limpahan taufiq, hidayah, dan 

inayah-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dalam benteng islam dan iman 

yang kuat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, 

Rasulullah Nabi Muhammad salallahu ‘alaihi wasallam. Beliau adalah sang 

transformator hebat: menghilangkan aura jahiliyah, menyebarkan cahaya ilmu, 

dan membangun islam dengan pondasi iman dan taqwa yang kokoh. Semoga kita 

mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. 

Alhamdulillah, penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan Modul 

Kimia Berbasis Kontekstual dengan Huruf Braille pada Materi 

Minyak Bumi untuk Siswa Difabel Netra Kelas X Semester Genap ” 

dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril, material, 

maupun spiritual. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada yang terhormat: 
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INTISARI  

 

PENGEMBANGAN MODUL KIMIA  

BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE  

PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA  

DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP  

 

Oleh 

Rizal Faoji 

NIM. 08670072 

 

Penelitian  ini  merupakan penelitian pengembangan sumber belajar kimia 

untuk siswa difabel netra. Tujuannya adalah untuk (1) mengembangkan produk 

modul kimia berhuruf Braille dengan pendekatan kontekstual, (2) mengetahui 

kualitas modul yang telah dikembangkan tersebut berdasarkan penilaian guru 

pengajar siswa difabel netra SMA/MA, dan (3) mengetahui respon siswa difabel 

netra kelas X SMA/MA terhadap modul kimia berhuruf Braille. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural yang 

bersifat deskriptif dan diadaptasi dari model pengembangan Borg & Gall. 

Prosedur dalam penelitian ini dikemas dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian produk. Produk awal modul kimia 

berhuruf Braille ini ditinjau oleh dosen pembimbing, ahli materi, ahli media, dan 

peer reviewer . Subyek penilai kualitas modul kimia berhuruf Braille ini meliputi 

2 orang guru kimia SMA/MA inklusi, 1 orang Guru Pendamping Khusus (GPK) 

SMA/MA inklusi, 1 orang guru ahli Braille SMALB. Selain itu, modul ini juga 

direspon oleh 10 orang responden siswa difabel netra SMA/MA inklusi di 

Yogyakarta. Instrumen penilaian modul kimia berhuruf Braille berupa angket 

yang berisi aspek dan kriteria tertentu. Penilaian kualitas yang  dilakukan meliputi 

9 aspek penilaian, yaitu aspek pendekatan penulisan, kebenaran konsep, 

kedalaman dan keluasan konsep, bahasa dan kejelasan kalimat, penampilan fisik, 

keterlaksanaan, evaluasi belajar, tata letak, dan tipografi. Hasil penilaian dan 

respon berupa data kuantitatif, kemudian dianalisis dengan pedoman kriteria 

kategori penilaian ideal dan persentase keidealan untuk menentukan kualitas 

modul kimia berhuruf Braille. 

Modul yang telah dikembangkan dengan karakteristik proses dan produk  

ini mendapatkan kualitas Baik (B) menurut  penilaian guru pengajar siswa difabel 

netra SMA/MA. Skor rata-rata yang diperoleh sebesar 132,25 dari skor rata-rata 

maksimal 160 dan  persentase  keidealan  82,65%. Selain itu, modul ini mendapat 

respon positif dari siswa difabel netra dengan persentase 95% dan skor rata-rata 

11,4 dari skor rata-rata maksimal 12. Berdasarkan hal tersebut, maka modul ini 

layak digunakan sebagai sumber belajar mandiri penunjang pelajaran kimia bagi 

siswa difabel netra. 

 

 

Kata Kunci: Modul kimia berhuruf Braille, pendekatan kontekstual, minyak 

bumi, siswa difabel netra, kimia SMA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam 

persaingan global di era modern saat ini. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan 

adalah pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hak untuk memperoleh pendidikan dimiliki oleh 

semua manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 

31 ayat 1, di mana bunyinya adalah “setiap warga negara berhak untuk 

mendapatkan pendidikan.” Pada ayat 2 dalam pasal yang sama, mengamanatkan 

pula bahwa “pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan untuk setiap warga 

negara.” 

Perangkat undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan secara 

khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, baik yang 

normal maupun yang tidak normal (luar biasa). Secara rinci, dalam Undang-

Undang Sisdiknas tersebut pada pasal 32 ayat 1, menjelaskan definisi pendidikan 

khusus sebagai berikut.  

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. 
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Terkait pasal tersebut, muncul istilah Pendidikan Luar Biasa dan trend 

Pendidikan Inklusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK).  Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tersebut, dapat 

diselenggarakan secara inklusif di Sekolah Inklusi atau berupa satuan pendidikan 

khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk Sekolah Luar 

Biasa (SLB). 

Cakupan pendidikan khusus meliputi Pendidikan Luar Biasa dan 

Pendidikan Inklusi. Pendidikan Luar Biasa menyediakan layanan tingkat 

pendidikan dasar (SDLB), pendidikan menengah pertama (SMPLB), dan 

pendidikan menegah atas (SMALB). Satuan pendidikan tersebut berfungsi 

sebagai unit yang mengembangkan  kurikulum,  silabus,  strategi pembelajaran, 

dan sistem penilaian untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Begitu pula 

halnya dengan sekolah umum yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi. Dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 Nomor 70 Pasal 1 disebutkan 

bahwa: 

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

 

Tujuan  diselenggarakannya Pendidikan  Inklusi  adalah mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak 

diskriminatif. Selain itu, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
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kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan 

sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya (Permendiknas Nomor 70, 2009). 

Berkaitan dengan pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 

baru-baru ini komisi VIII DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons 

with Disabilities (CRPD). Persetujuan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas 

tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Luar 

Negeri, Menteri Sosial, dan pejabat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM 

untuk membahas RUU tersebut pada 12 Oktober 2011. Melalui ratifikasi CRPD 

tersebut, penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai obyek tetapi subyek. 

Penyandang disabilitas dilihat dan dinilai sebagai pribadi penuh yang dapat 

berkarya mandiri, dan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat 

yang inklusif berdasarkan kesetaraan. 

Melalui pengesahan ratifikasi undang-undang tentang pengesahan CRPD 

tersebut, maka pada dasarnya Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang 

kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat difabel. Oleh karena itu,  

Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi sebagai institusi pendidikan bagi siswa 

difabel wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi siswa difabel, 

khususnya dalam proses pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan 

anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Anak Berkebutuhan Khusus 



 

4 
 

(ABK) merupakan istilah lain menggantikan untuk menggantikan kata “Anak 

Luar Biasa (ALB)” yang menandakan adanya kelainan khusus (Delpie, 2006: 1). 

Salah satu bagian dari ABK adalah anak yang mengalami hendaya (impairment) 

penglihatan atau dalam bahasa keseharian sering disebut tunanetra atau difabel 

netra. 

Anak difabel netra adalah individu yang indera penglihatannya (kedua-

duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan 

sehari-hari seperti halnya orang awas (Somantri, 2007: 65). Siswa difabel netra 

tersebut sebagaimana siswa normal lainnya, juga membutuhkan pendidikan untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Siswa tersebut juga 

mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi positif kepada masyarakat 

melalui pemahaman pengetahuan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

melalui proses pembelajaran. Pembelajaran di satuan pendidikan pasti 

membutuhkan suatu media pembelajaran yang dibutuhkan seorang pendidik untuk 

melakukan transfer knowledge kepada siswa. Dalam konteks pembelajaran 

inklusi, media pembelajaran tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan 

siswa difabel dalam setiap mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang 

membutuhkan hal tersebut adalah sains kimia. 

Ilmu kimia merupakan cabang ilmu sains yang sangat potensial untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mayoritas materi kimia 

bersifat abstrak dan rumit, sehingga membutuhkan media pembelajaran untuk 

mentransfer kebutuhan materi untuk siswa difabel netra. Karena adanya 

keterbatasan penglihatan, maka strategi pembelajaran memerlukan modifikasi 
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agar pesan atau materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima/ ditangkap oleh 

siswa difabel netra melalui indera-indera yang masih berfungsi. Salah satunya 

adalah melalui indera pendengaran dan indera perabaan. Difabel netra akan 

mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan permukaan melalui perabaan. 

Karena itu, bagi difabel netra setiap bunyi yang didengarnya, bau yang diciumnya, 

kualitas kesan yang dirabanya, dan rasa yang dicecapnya, memiliki potensi dalam 

pengembangan kemampuan kognitifnya (Somantri, 2007: 68). Untuk 

mengoptimalkan indera tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan pengembangan media pembelajaran untuk siswa difabel netra. 

Untuk menggantikan kemampuan visual mereka dalam membaca sumber 

belajar berwujud buku bacaan, maka digunakan huruf  Braille yang dapat 

dirasakan melalui indera perabaan mereka. Dalam rangka menyediakan sumber 

belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus, Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Kementrian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2008 membuat inovasi berupa 

penyediaan buku teks pelajaran layak pakai ke dalam huruf Braille. Inovasi ini 

dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat PLB. Upaya pengalihan aksara 

huruf Braille ke dalam buku bacaan tersebut digunakan untuk pembelajaran di  

Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi. Namun, ketersediaan buku Braille  

untuk mata pelajaran kimia di beberapa sekolah inklusi masih minim. Hal tersebut 

dipaparkan oleh Litbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan 

Nasional (2011), bahwa hasil kegiatan pengembangan alih aksara sejak tahun 

2008 telah dihasilkan output sebagai berikut: 
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1.    Tahun 2008: pengalihaksaraan buku teks pelajaran untuk SD sebanyak 18 

judul meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia SD, Matematika SD, dan IPA SD. 

2.  Tahun 2009: pengalihaksaraan buku teks pelajaran sebanyak 27 judul, 

meliputi mata pelajaran IPS SD, PKn SD, IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, 

Bahasa Indonesia SMP, dan Bahasa Inggris SMA. 

3.  Tahun 2010: pengalihaksaraan buku teks pelajaran untuk siswa SMPLB 

sebanyak 3 judul untuk mata pelajaran PKn kelas VII s.d. kelas IX, serta untuk 

siswa SMALB sebanyak 7 judul meliputi mata pelajaran Bahasa Inggris (kelas XI 

dan XII), Bahasa Indonesia (kelas XI dan XII) , Matematika (kelas XI dan XII), 

dan Ekonomi (kelas XII). 

Buku atau media cetak adalah salah satu media yang sering digunakan 

siswa untuk belajar. Berdasarkan data tersebut, keberadaan buku bacaan dan atau 

modul untuk pembelajaran kimia minim. Oleh karena itu, peneliti akan 

mengembangkan modul kimia menggunakan huruf Braille untuk siswa difabel 

netra SMA/MA kelas X. Materi dalam modul kimia dengan huruf Braille ini 

adalah Minyak Bumi. Peneliti memilih materi ini, karena materi tersebut 

merupakan materi pengayaan dan dapat dikontekstualisasikan dengan kehidupan 

sehari-hari, dengan mengintegrasikannya dengan pemanfaatan aplikatif. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kimia kelas X pada salah satu MA Inklusi di 

Yogyakarta (MAN Maguwoharjo) pada tanggal 25 Februari 2012, mereka sangat 

menyambut baik keberadaan modul kimia ini, karena ini berguna untuk 

menambah pengetahuan, mempermudah belajar kimia siswa difabel netra. Selain 

itu, dapat menambah khasanah modul kimia Braille yang ketersediaannya 
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terbatas, yang saat ini hanya ada satu buku Braille dalam sekolah tersebut dan 

masih menggunakan kurikulum lama. 

Melalui pengembangan modul kimia dengan huruf Braille ini, diharapkan 

dapat mengakomodasi kebutuhan siswa difabel netra dalam memahami pelajaran 

sains kimia. Selain itu, para siswa tersebut dapat belajar secara mandiri. Karena 

untuk mempelajari sains, tidak cukup hanya sekali belajar saja, tetapi harus 

dilakukan secara berulang-ulang. Modul kimia dengan huruf Braille ini juga 

bersifat portable, sehingga siswa difabel netra tidak hanya tergantung pada 

pembelajaran di sekolah saja yang  menggunakan screen reader sebagai alternatif 

pembelajaran secara audio, di mana dalam penggunaannya harus menggunakan 

seperangkat komputer. Siswa difabel netra yang tidak memiliki seperangkat 

komputer di rumahnya, maka mereka  tidak dapat mengulangi pelajaran yang 

belum dipahaminya. Dengan adanya modul kimia dengan huruf Braille, siswa 

difabel netra dapat belajar dimanapun mereka berada. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik proses dan produk pengembangan modul kimia 

berhuruf Braille untuk siswa difabel netra SMA/MA kelas X semester genap 

dengan materi pokok Minyak Bumi? 
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2. Bagaimana kualitas modul kimia berhuruf Braille yang telah dikembangkan 

sebagai sumber belajar mandiri penunjang siswa difabel netra berdasarkan 

penilaian guru pengajar siswa difabel netra SMA/MA? 

3. Bagaimana respon siswa difabel netra kelas X SMA/MA terhadap modul 

kimia berhuruf Braille yang telah dikembangkan? 

 

C. Tujuan Pengembangan 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1) Mengembangkan modul kimia berhuruf Braille dengan pendekatan kontekstual 

untuk siswa difabel netra SMA/MA kelas X gemester genap dengan materi 

pokok Minyak Bumi dengan karakteristik tertentu. 

2) Mengetahui kualitas modul kimia berhuruf Braille dengan pendekatan 

kontekstual yang telah dikembangkan berdasarkan penilaian guru pengajar 

siswa difabel netra SMA/MA. 

3) Mengetahui respon siswa difabel netra kelas X SMA/MA terhadap modul 

kimia berhuruf Braille yang telah dikembangkan? 

 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk 

modul kimia berhuruf Braille. Produk modul yang dihasilkan ini  memiliki 

spesifikasi produk sebagai berikut: 

1. Modul kimia menggunakan huruf Braille, untuk memudahkan pemahaman 

belajar siswa difabel netra. 
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2. Modul kimia berisi mata pelajaran kimia materi pokok Minyak Bumi sebagai 

media pembelajaran untuk SMA/MA kelas X semester genap. 

3. Modul kimia disusun berdasarkan Standar Isi dengan pendekatan kontekstual. 

4. Modul kimia berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, apersepsi, ringkasan materi, lentera info, lentera motivasi, soal 

diskusi, refleksi, science project, dan uji kompetensi. 

5. Modul kimia berhuruf Braille ini berukuran 33 x 26 cm dengan 45 halaman. 

6. Modul kimia berupa media cetak dengan kertas khusus huruf Braille. Proses 

pengalihaksaraan menggunakan software duxburry (dbt). 

 

E. Manfaat Pengembangan 

Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

yaitu: 

1. Bagi peneliti, menambah wawasan ilmu pengetahuan serta ketrampilan untuk 

membuat media pembelajaran cetak berupa modul kimia berhuruf Braille. 

2. Bagi guru, modul tersebut dapat digunakan sebagai salah satu media 

pembelajaran bagi siswa difabel netra. 

3. Bagi siswa difabel netra, modul tersebut sebagai salah satu sumber belajar 

mandiri yang bersifat portable dan dapat memudahkan pemahaman materi 

pembelajaran kimia khususnya Minyak Bumi. 

4. Bagi lembaga universitas khususnya  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai 

alternatif strategi dalam dunia pendidikan agar dapat memicu daya kreativitas 

mahasiswa untuk membuat media pembelajaran bagi siswa difabel netra. 
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F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 

Asumsi dari penelitian pengembangan ini bahwa modul kimia berhuruf Braille 

yang dikembangkan merupakan ringkasan materi yang disesuaikan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa difabel 

netra. Selain itu, ditambah dengan informasi-informasi aplikatif penting sebagai 

pelengkap buku ajar relevan dengan materi pokok yang diajarkan. Dengan 

demikian, modul kimia berhuruf Braille ini dapat digunakan sebagai alternatif 

media dan sumber belajar mandiri bagi siswa difabel netra yang bersifat portable. 

Batasan pengembangan dalam penelitian ini adalah modul Braille yang 

dihasilkan hanya dinilai oleh 2 guru kimia SMA/ MA inklusi, 1 Guru Pendamping 

Khusus (GPK), dan 1 guru ahli Braille SMALB. Selain itu, produk direspon oleh 

10 orang siswa difabel netra. Keterbatasan modul kimia berhuruf Braille ini yaitu 

hanya dapat digunakan untuk siswa difabel netra, membutuhkan visualisasi 

penggambaran materi yang tepat dalam bentuk kata-kata agar dapat 

mengakomodasi kebutuhan siswa difabel netra, dan konversi huruf latin menjadi 

huruf Braille dengan kertas khusus membutuhkan biaya yang tidak murah. 

  

G. Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membuat suatu 

produk yang melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 

pembuatan produk, dan tahap evaluasi. 
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2. Modul kimia berhuruf Braille merupakan bahan ajar pendukung yang berisi 

ringkasan materi dan kumpulan informasi aplikatif penting yang relevan 

dengan materi  pokok, serta menggunakan huruf Braille. Modul ini juga 

merupakan alternatif sumber belajar mandiri yang dapat digunakan siswa 

difabel netra. 

3. Pengembangan modul kimia berhuruf Braille merupakan suatu proses untuk 

membuat modul kimia berhuruf Braille yang melalui beberapa tahap 

pengembangan, yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, membuat 

rancangan modul kimia, membuat modul kimia, serta melakukan validasi 

dengan penilaian oleh guru kimia dan respon siswa difabel netra untuk 

menentukan kualitas modul kimia berhuruf Braille yang telah dikembangkan. 

4. Difabel adalah kepanjangan dari “different abilities” (perbedaan kemampuan). 

Istilah ini  banyak digunakan oleh aktivis difabel dan organisasi gerakan 

difabel, contohnya di PSLD (Pusat Studi dan Layanan Difabel) UIN Sunan 

Kalijaga. 

5. Difabel Netra merupakan istilah perbedaan kemampuan yang spesifik pada 

penglihatan, merupakan terma baru yang digagas untuk menggantikan istilah 

“penyandang cacat” tunanetra. Istilah difabel netra lebih sopan jika 

dibandingkan istilah tunanetra dan disabilitas netra. Hal ini bertujuan untuk 

penyetaraan dengan orang normal lainnya. 

6. Huruf Braille merupakan huruf yang sering digunakan oleh kaum difabel netra 

untuk mempermudah membaca buku teks bacaan, berupa sandi huruf dengan 

simbol titik-titik pada kertas khusus huruf Braille. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan tentang Produk 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Telah dikembangkan modul kimia berhuruf Braille pada materi pokok 

Minyak Bumi dengan pendekatan kontekstual dengan karakteristik sebagai 

berikut. 

a. Karakteristik Proses 

Pengembangan modul kimia berhuruf Braille ini memiliki ciri proses, 

antara lain: adanya analisis kurikulum kimia untuk SMA inklusi, need 

assesment (wawancara dengan praktisi pendidikan luar biasa, guru ahli 

media Braille, guru kimia SMA/MA inklusi, dan siswa difabel netra), 

penyusunan modul kimia awal berhuruf latin, dan pengalihaksaraan 

modul kimia berhuruf Braille dengan software duxburry (dbt). Produk 

ini direvisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, peer 

reviewer, expert judgement (ahli materi dan media), 4 guru pengajar 

siswa difabel netra, dan respon dari 10 siswa difabel netra SMA/MA. 

b. Karakteristik Produk 

Modul kimia berhuruf Braille yang dikembangkan menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan melakukan internalisasi 7 komponen 

pada pendekatan tersebut ke dalam modul. Modul ini berisikan peta 
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konsep, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, lentera info, lentera 

motivasi, let’s discuss, science project, uji kompetensi, tingkat 

penguasaan materi, kunci jawaban, glosarium, dan daftar pustaka.  

2. Kualitas modul kimia berhuruf Braille yang telah dikembangkan adalah 

Baik (B) dengan skor rata-rata 132,25 dan persentase keidealan sebesar 

82,65%. 

3. Respon 10 siswa difabel netra SMA/MA Inklusi kelas X terhadap modul 

kimia Braille adalah positif dengan perolehan skor rata-rata 11,4 dan 

persentase keidealan sebesar  95%. Dengan demikian, modul yang telah 

dikembangkan tersebut layak digunakan sebagai alternatif sumber belajar 

mandiri penunjang dan atau media belajar bagi siswa difabel netra. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pengembangan yang dilakukan memiliki keterbatasan yaitu 

hanya diberi penilaian oleh 4 guru pengajar siswa difabel netra (2 guru kimia 

SMA/MA Inklusi, 1 Guru Pendamping Khusus, dan 1 Guru SMALB ahli Braille) 

dan direspon oleh 10 siswa difabel netra SMA/MA Inklusi kelas X. Selain itu, 

pada pengembangan tahap evaluasi tidak dilaksanakan, karena merupakan tahap 

uji lapangan secara luas yang membutuhkan variasi penelitian lain seperti 

eksperimen dan PTK. 

Internalisasi salah satu komponen dalam pendekatan kontekstual yaitu 

authentic assessment kurang optimal. Dalam modul ini disajikan media untuk 
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melakukan penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif, namun panduan 

penilaian dari awal sampai akhir pembelajaran belum disajikan. 

 

C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Penelitian ini termasuk pengembangan sumber belajar kimia bagi siswa 

difabel netra. Adapun saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk 

lebih lanjut sebagi berikut. 

1. Saran Pemanfaatan 

Modul kimia kontekstual berhuruf Braille pada materi pokok Minyak 

Bumi yang telah dikembangkan perlu diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran 

kimia bagi siswa difabel netra kelas X SMA/MA/SMALB Inklusi. Hal ini untuk 

mengetahui kepahaman siswa difabel netra dan untuk mengetahui sejauh mana 

kekurangan dan kelebihan modul kimia tersebut. Pada proses pembelajaran, 

modul tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri penunjang dan 

atau media belajar, baik di kelas maupun di luar kelas. 

2. Diseminasi 

Modul kimia kontekstual berhuruf Braille untuk SMA/MA/SMALB yang 

telah dikembangkan ini dapat diujicobakan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Setelah diujicobakan dan dipandang layak maka modul ini dapat disebarluaskan 

dan digunakan oleh guru kimia pengajar siswa difabel netra. 
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3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Modul kimia berhuruf Braille materi Minyak Bumi dengan pendekatan 

kontekstual ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam proses pembelajaran yang 

melibatkan guru dan siswa difabel netra. Guru diharapkan lebih kreatif dalam 

mengajar, sedangkan siswa difabel netra lebih aktif dalam belajar untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang lebih maksimal. Selain itu, perlu 

dikembangkan penelitian sejenis dengan materi pokok yang berbeda dan dapat 

diintegrasikan dengan aplikasi JAWS dan atau Talk and Zoom, sehingga dapat 

digunakan sebagai talking book bagi siswa difabel netra. 
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Lampiran 1a 

Kisi-kisi Wawancara dan Jawaban Narasumber 

Need Assesment Pengembangan Modul Kimia Berhuruf Braille 

 

Narasumber : Ibu Nuning 

Institusi : MAN Maguwoharjo 

Tanggal : 25 Februari 2012 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Ada berapakah siswa difabel netra di sekolah 

ini? 

Ada 7 siswa dan itu tersebar di 5 

kelas, dari kelas X-A sampai   X-E. 

2. Bagaimana model pembelajaran kimia bagi 
siswa difabel netra di sekolah ini? 

Model pembelajaran yang 
diterapkan sama dengan siswa 

awas karena prinsip inklusi ya 

seperti itu, namun pendekatan 

personal saja yang lebih ditekankan 

dan jika mendekati ulangan 

harian/ulangan umum, kita 

mengadakan tambahan belajar di 

luar jam sekolah. 

3. Apakah ada kendala bagi pembelajaran 
kimia difabel netra tersebut? 

Hanya kesulitan dalam 
menjelaskan hal yang abstrak. 

Namun, hal tersebut dapat 

dipermudah dengan kehadiran 

GPK (Guru Pendamping Khusus). 

4. Media dan sumber belajar apa saja yang 

dapat digunakan siswa difabel netra untuk 

belajar mandiri? 

LKS biasa, buku Braille ada, tapi 

hanya 1 buah dan itu pun masih 

menggunakan kurikulum lama. 

5. Materi pelajaran kimia bagian mana yang 

dianggap sulit dan mudah bagi siswa difabel 

netra? Sejauh mana guru menggunakan 

media untuk mempermudah pemahaman 

sisiwa difabel? 

Pada materi atom,hidrokarbon, dan 

minyak bumi, kita menggunakan 

molimol. Materi ikatan kimia, kita 

menggunakan kacang-kacangan. 

Secara umum sama dengan yang 

lainnya, namun butuh waktu yang 

lebih ekstra. 

6. Bagaimana menurut Ibu jika dikembangkan 

modul kimia pada materi minyak bumi 

dengan pendekatan kontekstual? 

Sangat bagus sekali. Karena ini 

materi pengayaan dan lebih baik 

penyajian materinya diceritakan 

saja. Pendekatan kontekstual 

sangat cocok sekali diterapkan 



 

97 
 

dalam materi ini. 

7. Bantuan apa saja yang didapatkan dari 

sekolah terkait aksesibilitas media 

pembelajaran kimia berupa modul Braille 

dari pihak pemerintah? 

Pemerintah sudah sangat 

membantu aksesibilitas belajar 

bagi siswa difabel netra, contohnya 

sekarang di MAN Maguwoharjo 

sudah ada perpus khusus difabel, 

dimana terdapat banyak bahan 

bacaan berhuruf Braille. Selain itu, 

infrastruktur disini juga 

diupayakan untuk ramah difabel. 
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Narasumber : Dwitya Sobat Adi Dharma, S.Pd 

Institusi : PLB UNY 

Tanggal : 19 Februari 2012 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Software apa yang digunakan untuk mengalih-

aksarakan huruf Braille? 

Ada software duxburry dan Mibee. 

Untuk software dapat langsung 

mengkonversi huruf awas ke huruf 

Braille. Untuk cara manual dapat 

menggunakan reglet dan stylus. 

2. Kertas jenis apa yang digunakan untuk mem-print 

lembar Braille? Printer jenis apa yang digunakan 

untuk mengalih-aksarakan huruf Braille? 

 

 

Kertas Braille hanya dapat diperoleh 

melalui supplier khusus di SLB-SLB 

tertentu. Bentuk kertasnya panjang dan 

bersambung-sambung, teksturnya 

mirip kertas karton. 

Printer, ukurannya lebih besar dari 
printer biasa. Saya lupa namanya. 

3. Apakah huruf Braille hanya berlaku untuk 

tulisan? Jika gambar dialih-aksarakan ke bentuk 

Braille bisa tidak ya? 

 

Gambar yang rumit lebih baik 

dijelaskan lewat tulisan naratif saja. 

Lambang-lambang khusus pada mapel 

kimia, fisika, matematika ada pedoman 

Braillenya tersendiri. Gambar-gambar 

tersebut lebih baik diminimalisir 

supaya tidak terjadi miskonsepsi. Oleh 
karena itu, memang butuh 

pendampingan belajar untuk siswa 

difabel. 

4. Apakah keberadaan modul kimia berhuruf Braille 

sangat penting untuk sumber belajar siswa difabel 

netra? 

 

Penting, karena keberadaanya sangat 

terbatas. Jika ada produk ini 

dimungkinkan dapat dibawa oleh 

siswa sebagai sumber belajar mandiri. 

Adanya media ini cukup membantu 

siswa. 

5. Materi yang disajikan tentang minyak bumi, 

baiknya materi ini dideskripsikan seperti apa agar 

sesuai dengan karakteristik huruf Braille, namun 

tetap unik dan menarik? 

 

Segala sesuatu (materi belajar) harus 

menggunakan pendekatan kontekstual-

tujuh prinsip pendekatan tersebut harus 

dimasukkan, butuh “expert” untuk 

menilai hal tersebut. 

6. Bagaimana karakteristik huruf Braille? 

 

Huruf Braille adalah kombinasi dari 

enam titik yang timbul. Tulisan Braille 

ini membutuhkan space yang lebih 

banyak dan lebih luas daripada tulisan 

latin. 
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7. Sejauh ini, apa yang Anda ketahui tentang 
kebutuhan sumber belajar mandiri bagi siswa 

difabel netra? 

 

Sumber yang belajar yang biasa 
digunakan adalah buku berhuruf 

Braille, alat peraga, media audio 

(talking book) yaitu audio rekaman isi 

dari sebuah buku. Butuh seorang 

pendamping dalam hal belajar kimia 

agar tidak terjadi miskonsepsi 

terutaman pada konsep abstrak. 

8 Bagaimana menurut Anda efektifitas 

memBraillekan tulisan latin secara manual 
(sendiri)? 

 

Tidak efektif, karena membutuhkan 

waktu lama dan keahlian khusus. Perlu 
dipahami bahwa penulisan Braille 

dengan menggunakan reglet itu 

terbalik bacaannya. Jadi kita 

menggunakan simbol Braille negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

Lampiran 1b  
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Lampiran 2 

Daftar Peninjau Instrumen Penilaian dan Produk Modul Kimia Berhuruf 

Braille dengan Pendekatan Kontekstual 

 

1. Peer reviewer 

No. Nama Instansi 

1 Istyarto Damarhati Mahasiswa Pend.Kimia UIN Sunan Kalijaga 

2 Sartono Mahasiswa Pend.Kimia UIN Sunan Kalijaga 

3 Feronika Nur Sholihah Mahasiswa Pend.Kimia UIN Sunan Kalijaga 

 

2. Validator instrumen 

No Nama Instansi 

1 Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si Dosen Pend.Kimia UIN Sunan 

Kalijaga 

 

3. Dosen Ahli (Ahli materi dan Ahli Media) 

No Nama Instansi 

1 Asih Widi Wisudawati, M.Pd.Si Dosen Pend.Kimia UIN Sunan Kalijaga 

2 Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si Dosen Pend.Kimia UIN Sunan Kalijaga 

3 Dra. Ati Hernanti Guru Pengajar Difabel Netra SLBN 1 

Bantul 

 

4. Reviewer 

No Nama Instansi 

1 Nuning Setianingsih, S.Si MAN Maguwoharjo 

2 Esthi Wikan Nastri, S.Pd SMAN 1 Sewon 

3 Mardinah, S.Pd MAN Maguwoharjo 

4 Dra.Ati Hernanti SLBN 1 Bantul 
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5. Responden 

No. Nama Instansi 

1 Arinil Musfirah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta 

2 Ridwan Akbar SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta 

3 Rizqa Yunita MAN Maguwoharjo 

4 Naylatussaudah MAN Maguwoharjo 

5 Nuri Puspitasari Anggraini MAN Maguwoharjo 

6 Tri Wibowo MAN Maguwoharjo 

7 Endang Purwati MAN Maguwoharjo 

8 Leni Kholifah MAN Maguwoharjo 

9 Rio Walua SMAN 1 Sewon 

10 Imam Budi P. SMAN 1 Sewon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Lampiran 3a 

INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS 

MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI  

UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Rizal Faoji 

08670072 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA
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RUBRIK 

“ INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA 

MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP” 

 

 

No Kriteria 
 

 
Penjabaran Indikator 

1 

Modul kimia menggunakan 

pendekatan kontekstual dan 

berhuruf Braille 

SB 
Jika ≥ 80% - < 100% pembahasan materi pokok dalam modul kimia tersebut menggunakan 

pendekatan kontekstual dan tertulis dalam huruf Braille. 

B 
Jika ≥ 60% - < 80% pembahasan materi pokok dalam modul kimia tersebut menggunakan 

pendekatan kontekstual dan tertulis dalam huruf Braille 

C 
Jika ≥ 40% - < 60% pembahasan materi pokok dalam modul kimia tersebut menggunakan 

pendekatan kontekstual dan tertulis dalam huruf Braille 

K 
Jika ≥ 20% - < 40% pembahasan materi pokok dalam modul kimia tersebut menggunakan 

pendekatan kontekstual dan tertulis dalam huruf Braille 

SK 
Jika < 20% pembahasan materi pokok dalam modul kimia tersebut  menggunakan pendekatan 

kontekstual dan tertulis dalam huruf Braille 

2 

Menghubungkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

dengan kehidupan 

SB 
Jika semua penjabaran materi pokok menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan 

beserta contoh dan penerapannya. 

B Jika penjabaran materi pokok menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
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kehidupan tanpa contoh penerapannya. 

C 
Jika penjabaran materi pokok hanya menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi 

tanpa menghubungkan dengan kehidupan dan contoh penerapannya. 

K Jika penjabaran materi pokok hanya menekankan ilmu pengetahuan saja. 

SK 
Jika penjabaran materi pokok tidak menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan kehidupan beserta contoh dan penerapannya. 

 

3 

 

Mengajak siswa aktif dalam 

pembelajaran 

 

SB 

Jika ≥ 80% - <100% muatan dalam modul kimia Braille mampu mengaktifkan siswa difabel netra 

untuk menghubungkan semua teori, evaluasi, dan kegiatan kimia. Hal tersebut juga menarik perhatian 

belajar siswa. 

B 

Jika ≥ 60% - <80% muatan dalam modul kimia Braille mampu mengaktifkan siswa difabel netra 

untuk menghubungkan sebagian besar teori, evaluasi, dan kegiatan kimia.  Hal tersebut juga menarik 

perhatian belajar siswa. 

C 

Jika ≥ 40% - <60% muatan dalam modul kimia Braille mampu mengaktifkan siswa difabel netra 

untuk menghubungkan sebagian kecil teori, evaluasi, dan kegiatan kimia.  Hal tersebut juga menarik 

perhatian belajar siswa. 

K 

Jika ≥ 20% - <40% muatan dalam modul kimia Braille mampu mengaktifkan siswa difabel netra 

untuk menghubungkan sebagian kecil teori, evaluasi, dan kegiatan kimia. Hal tersebut juga 

membosankan siswa. 

SK 

Jika < 20%muatan dalam modul kimia Braille mampu mengaktifkan siswa difabel netra untuk 

menghubungkan sebagian kecil teori, evaluasi, dan kegiatan kimia. Hal tersebut juga membosankan 

siswa. 

4 Rumusan tujuan pembelajaran 

menggunakan kata kerja yang 

SB Jika ≥ 80% - <100% penjelasan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. 

B Jika ≥ 60% - <80% penjelasan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. 
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operasional (dapat diukur) C Jika ≥ 40% - <60% penjelasan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. 

K Jika ≥ 20% - <40% penjelasan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. 

SK Jika  penjelasan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. 

5 

Dalam rumusan tujuan 

pembelajaran memuat konsep 

kognitif, afektif, dan 

psikomotorik 

SB Jika rumusan tujuan pembelajaran mengandung aspek kognitif, afektif,  psikomotorik. 

B Jika rumusan tujuan pembelajaran mengandung aspek kognitif dan afektif, atau kognitif dan 

psikomotorik, atau afektif dan psikomotorik. 

C Jika rumusan tujuan pembelajaran mengandung aspek kognitif atau afektif atau  psikomotorik saja. 

K Jika  rumusan tujuan pembelajaran tidak mengandung aspek kognitif, afektif,  dan psikomotorik. 

SK Jika rumusan tujuan pembelajaran diprediksikan sendiri tanpa memperhatikan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

6 

Kesesuaian konsep dengan 

materi pokok kimia dalam 

kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% penjabaran materi sesuai dengan konsep materi pokok Minyak Bumi dalam 

kurikulum 2006 untuk SMA kelas X semester genap. 

B 
Jika ≥ 60% - <80% penjabaran materi sesuai dengan konsep materi pokok Minyak Bumi dalam 

kurikulum 2006 untuk SMA kelas X semester genap. 

C 
Jika ≥ 40% - <60% penjabaran materi sesuai dengan konsep materi pokok Minyak Bumi dalam 

kurikulum 2006 untuk SMA kelas X semester genap. 

K 
Jika ≥ 20% - <40% penjabaran materi sesuai dengan konsep materi pokok Minyak Bumi dalam 

kurikulum 2006 untuk SMA kelas X semester genap. 

SK 
Jika  penjabaran materi sesuai dengan konsep materi pokok Minyak Bumi dalam kurikulum 

2006 untuk SMA kelas X semester genap. 

7 Kedalaman materi sesuai SB Jika ≥ 80% - <100% uraian materi logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami siswa. 
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dengan tingkat kemampuan 

siswa 

B Jika ≥ 60% - <80% uraian materi logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami siswa. 

C Jika ≥ 40% - <60% uraian materi logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami siswa. 

K Jika ≥ 20% - <40% uraian materi logis dan sistematis, dan mudah dipahami siswa. 

SK Jika  uraian materi logis dan sistematis, dan mudah dipahami siswa. 

8 

Penjabaran materi membantu 

siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

 

SB Jika ≥ 80% - <100%  penjabaran materi dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar. 

B Jika ≥ 60% - <80%  penjabaran materi dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar. 

C Jika ≥ 40% - <60% penjabaran materi dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar. 

K Jika ≥ 20% - <40%  penjabaran materi dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar. 

SK Jika hanya < 20% penjabaran materi dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar. 

9 Penggunaan informasi baru. 

SB Jika modul menggunakan informasi baru antara ≥ 80% - <100%. 

B Jika modul menggunakan informasi baru antara ≥ 60% - <80%. 

C Jika menggunakan informasi baru antara ≥ 40% - <60%. 

K Jika menggunakan informasi baru antara ≥ 20% - <40%. 

SK Jika menggunakan informasi baru  21%. 

 

10 

 

Materi pembelajaran dapat 

membangun pemahaman dan 

motivasi belajar siswa 

(konstruktivisme). 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% materi pembelajaran dapat mengkonstruk pemahaman dan motivasi belajar 

siswa. 

B 
Jika ≥ 60% - <80%  materi pembelajaran dapat mengkonstruk pemahaman dan motivasi belajar 

siswa. 

C Jika ≥ 40% - <60%  materi pembelajaran dapat mengkonstruk pemahaman dan motivasi belajar 
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siswa. 

K Jika ≥20% - <40%  materi pembelajaran dapat mengkonstruk pemahaman dan motivasi belajar siswa. 

SK Jika   materi pembelajaran dapat mengkonstruk pemahaman dan motivasi belajar siswa. 

11 
Adanya komponen 

menemukan (inquiry) dalam 

proses pembelajaran. 

SB 
Jika terdapat komponen inquiry pada bagian soal diskusi dan science project untuk semua kegiatan 

pembelajaran. 

B 
Jika terdapat komponen inquiry pada bagian soal diskusi dan science project untuk satu kegiatan 

pembelajaran saja. 

C Jika terdapat komponen inquiry  pada bagian soal diskusi saja untuk satu  kegiatan pembelajaran. 

K 
Jika tidak terdapat komponen inquiry pada bagian soal diskusi atau science project pada minimal satu 

kegiatan pembelajaran. 

SK 
Jika tidak terdapat komponen inquiry pada bagian soal diskusi atau science project pada semua 

kegiatan pembelajaran. 

12 
Ilustrasi dalam teks memberi 

pemahaman siswa 

SB Jika ≥ 80% - <100% ilustrasi dalam teks menarik dan mudah dipahami siswa. 

B Jika ≥ 60% - <80% ilustrasi dalam teks menarik dan mudah dipahami siswa. 

C Jika ≥ 40% - <60% ilustrasi dalam teks menarik dan mudah dipahami siswa. 

K Jika ≥20% - <40% ilustrasi dalam teks menarik dan mudah dipahami siswa. 

SK Jika  ilustrasi dalam teks menarik dan mudah dipahami siswa. 

13 
Apresiasi terhadap potensi 

lingkungan 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% materi pembelajaran yang disajikan dapat membuka wawasan siswa difabel 

netra untuk memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. 

B Jika ≥ 60% - <80% materi pembelajaran yang disajikan dapat membuka wawasan siswa difabel netra 
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untuk memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya 

C 
Jika ≥ 40% - <60% materi pembelajaran yang disajikan dapat membuka wawasan siswa difabel netra 

untuk memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. 

K 
Jika ≥ 20% - <40% materi pembelajaran yang disajikan dapat membuka wawasan siswa difabel netra 

untuk memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. 

SK 
Jika < 20% materi pembelajaran yang disajikan dapat membuka wawasan siswa difabel netra untuk 

memanfaatkan dan memelihara potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. 

14 

Menyajikan contoh-contoh 

konkret dari kehidupan sehari-

hari pada lingkungan lokal/ 

nasional/ regional/ 

internasional 

 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% contoh yang disajikan bersifat konkret dengan kehidupan sehari-hari pada 

lingkungan lokal/regional/nasional/internasional 

B 
Jika ≥ 60% - <80% contoh yang disajikan bersifat konkret dengan kehidupan sehari-hari pada 

lingkungan lokal/regional/nasional/internasional 

C 
Jika ≥ 40% - <60% contoh yang disajikan bersifat konkret dengan kehidupan sehari-hari pada 

lingkungan lokal/regional/nasional/internasional 

K 
Jika ≥ 20% - <40% contoh yang disajikan bersifat konkret dengan kehidupan sehari-hari pada 

lingkungan lokal/regional/nasional/internasional 

SK 
Jika < 20% contoh yang disajikan bersifat konkret dengan kehidupan sehari-hari pada lingkungan 

lokal/regional/nasional/internasional 

15 
Penggunaan bahasa sesuai 

dengan EYD 

SB Jika ≥ 80% - <100% kalimat mudah dipahami dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

B Jika ≥ 60% - <80% kalimat  mudah dipahami dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

C Jika ≥ 40% - <60% kalimat  mudah dipahami dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

K Jika ≥ 20% - <40% kalimat  mudah dipahami dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 
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SK Jika kalimat  mudah dipahami dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

16 
Penggunaan bahasa yang tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

SB Tidak memuat bahasa kiasan 

B Memuat bahasa kiasan kurang dari 10% 

C Memuat bahasa kiasan antara 10% - 25%. 

K Memuat bahasa kiasan antara 25% - 75%. 

SK Memuat bahasa kiasan lebih dari 75%. 

17 
Penggunaan bahasa mudah 

dipahami atau komunikatif 

SB Jika bahasa lazim digunakan. 

B Jika 10% bahasa tidak lazim digunakan. 

C Jika 25% bahasa tidak lazim digunakan. 

K Jika 50% bahasa tidak lazim digunakan. 

SK Jika 75% bahasa tidak lazim digunakan. 

18 Desain modul Braille 

SB Jika ≥ 80% - <100% desain modul Braille baik. 

B Jika ≥ 60% - <80% desain modul Braille baik. 

C Jika ≥ 40% - <60% desain modul Braille baik. 

K Jika ≥ 20% - <40% desain modul Braille baik. 

SK Jika desain modul Braille baik. 

19 Cetakan tulisan huruf Braille 
SB Jika ≥ 80% - <100% tulisan jelas, gambar jelas 

B Jika ≥ 60% - <80% tulisan jelas, gambar jelas 
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C Jika ≥ 40% - <60% tulisan jelas, gambar jelas 

K Jika ≥ 20% - <40% tulisan jelas, gambar jelas 

SK Jika tulisan jelas, gambar jelas 

20 

 

Kesesuaian media dengan 

tujuan pembelajaran 

SB Jika ≥ 80% - <100% media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan aksesibel (mudah diakses) 

B Jika ≥ 60% - <80% media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan  aksesibel (mudah diakses) 

C Jika ≥ 40% - <60% media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan aksesibel (mudah diakses) 

K Jika ≥ 20% - <40% media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan  aksesibel (mudah diakses) 

SK Jika media sesuai dengan tujuan pembelajaran dan  aksesibel 

21 
Kesesuaian media dengan 

konsep 

SB Jika ≥ 80% - <100% media sesuai dengan konsep dan mudah diikuti. 

B Jika ≥ 60% - <80% media sesuai dengan konsep dan mudah diikuti. 

C Jika ≥ 40% - <60% media sesuai dengan konsep dan mudah diikuti. 

K Jika ≥ 20% - <40% media sesuai dengan konsep dan mudah diikuti. 

SK Jika media sesuai dengan konsep dan mudah diikuti. 

22 
Kejelasan deskripsi langkah-

langkah aktivitas belajar siswa 

SB Jika ≥ 80% - <100% menggambarkan dengan jelas aktifitas belajar siswa dan mudah diikuti. 

B Jika ≥ 60% - <80% menggambarkan dengan jelas aktifitas belajar siswa dan mudah diikuti. 

C Jika ≥ 40% - <60% menggambarkan dengan  jelas aktifitas belajar siswa dan mudah diikuti. 

K Jika ≥ 20% - <40% menggambarkan dengan jelas aktifitas belajar siswa dan mudah diikuti. 

SK Jika menggambarkan dengan jelas aktifitas belajar siswa dan mudah diikuti. 
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23 

Adanya pemodelan 

(modelling), yaitu 

pembelajaran ketrampilan dan 

pengetahuan tertentu diikuti 

model yang bisa ditiru siswa. 

 

SB 
Jika terdapat contoh langsung dari guru (demonstrasi secara tertulis), contoh aplikatif pemanfaatan 

potensi lingkungan, dan contoh dari siswa lain pada semua kegiatan pembelajaran. 

B 
Jika terdapat contoh langsung dari guru (demonstrasi secara tertulis), contoh aplikatif pemanfaatan 

potensi lingkungan, dan contoh dari siswa lain pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

C 

Jika terdapat contoh langsung dari guru (demonstrasi secara tertulis) dan contoh aplikatif 

pemanfaatan potensi lingkungan, atau contoh langsung dari guru dan contoh dari siswa lain pada 

minimal satu kegiatan pembelajaran. 

K 

Jika hanya terdapat contoh langsung dari guru (demonstrasi secara tertulis) atau contoh aplikatif 

pemanfaatan potensi lingkungan atau contoh dari siswa lain pada minimal satu kegiatan 

pembelajaran. 

SK Jika tidak terdapat contoh sama sekali pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

24 

Keterlaksanaan learning 

community (diskusi 

kelompok) dalam proses 

pembelajaran. 

 

SB 
Jika modul memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan kelompok melalui soal 

studi kasus, latihan soal, dan science project pada semua kegiatan pembelajaran. 

B 
Jika modul memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan kelompok melalui soal 

studi kasus, latihan soal, dan science project pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

C 

Jika modul memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan kelompok melalui soal 

studi kasus dan latihan soal saja, atau latihan soal dan science project, atau soal studi kasus dan 

science project pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

K 

Jika modul memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan kelompok melalui soal 

studi kasus saja, atau latihan soal saja, atau soal science project saja pada minimal satu kegiatan 

pembelajaran. 

SK 
Jika tidak ada bagian pada modul yang memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompok. 

25 Kesesuaian jenis atau bentuk SB Jika ≥ 80% - <100% jenis atau bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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penilaian dengan tujuan 

pembelajaran 

B Jika ≥ 60% - <80% jenis atau bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

C Jika ≥ 40% - <60% jenis atau bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

K Jika ≥ 20% - <40% jenis atau bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

SK Jika jenis atau bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

26 

Petunjuk evaluasi yang 

digunakan mudah dipahami, 

tepat, dan jelas 

SB Jika ≥ 80% - <100% petunjuk evaluasi mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

B Jika ≥ 60% - <80% petunjuk evaluasi mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

C Jika ≥ 40% - <60% petunjuk evaluasi mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

K Jika ≥ 20% - <40% petunjuk evaluasi mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

SK Jika petunjuk evaluasi mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

27 

Adanya refleksi atau 

perenungan kembali atas 

pengetahuan yang baru 

dipelajari 

 

SB Jika terdapat komponen refleksi dan penilaian pada semua kegiatan pembelajaran. 

B Jika terdapat komponen refleksi dan penilaian pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

C Jika terdapat komponen refleksi saja atau penilaian saja pada minimal satu kegiatan pembelajaran. 

K Jika tidak terdapat komponen refleksi atau penilaian pada semua kegiatan pembelajaran. 

SK Jika tidak terdapat komponen refleksi dan penilaian pada semua kegiatan pembelajaran. 

28 

Adanya penilaian autentik 

(authentic assessment). 

 

SB Jika penilaian dilakukan secara authentic, meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

B 
Jika penilaian dilakukan secara authentic, meliputi aspek kognitif-psikomotorik atau kognitif-afektif 

atau psikomotorik-afektif 

C 
Jika penilaian dilakukan secara authentic, meliputi aspek kognitif saja atau psikomotorik saja atau 

afektif saja. 
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K Jika penilaian tidak meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

SK Jika tidak ada komponen penilaian sama sekali. 

29 

Komponen bertanya 

(questioning) dapat menggali 

informasi dan mengecek 

pemahaman siswa. 

 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% komponen modul dapat memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan 

menggali informasi. 

B 
Jika ≥ 60% - <80% komponen modul dapat memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan 

menggali informasi. 

C 
Jika ≥ 40% - <60%  komponen modul dapat memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan 

menggali informasi. 

K 
Jika ≥ 20% - <40%  komponen modul dapat memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan 

menggali informasi. 

SK 
Jika < 20 %  komponen modul dapat memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menggali 

informasi. 

30 
Komposisi isi modul lengkap 

 

SB 
Jika ≥ 80% - <100% komponen isi modul berupa kompetensi dasar (KD), tujuan, materi pokok, 

lentera info, soal diskusi, dan uji kompetensi disusun secara lengkap. 

B 
Jika ≥ 60% - <80%  komponen isi modul berupa kompetensi dasar (KD), tujuan, materi pokok, 

lentera info, soal diskusi, dan uji kompetensi disusun secara lengkap. 

C 
Jika ≥ 40% - <60%   komponen isi modul berupa kompetensi dasar (KD), tujuan, materi pokok, 

lentera info, soal diskusi, dan uji kompetensi disusun secara lengkap. 

K 
Jika ≥ 20% - <40%   komponen isi modul berupa kompetensi dasar (KD), tujuan, materi pokok, 

lentera info, soal diskusi, dan uji kompetensi disusun secara lengkap. 

SK 
Jika < 20 %   komponen isi modul berupa kompetensi dasar (KD), tujuan, materi pokok, lentera info, 

soal diskusi, dan uji kompetensi disusun secara lengkap. 
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31 

Kesesuaian bentuk dan ukuran 

unsur tata letak 

 

SB Jika ≥ 80% - <100% bentuk dan ukuran unsur tata letak ditampilkan secara proporsional. 

B Jika ≥ 60% - <80%  bentuk dan ukuran unsur tata letak ditampilkan secara proporsional. 

C Jika ≥ 40% - <60%  bentuk dan ukuran unsur tata letak ditampilkan secara proporsional. 

K Jika ≥ 20% - <40%  bentuk dan ukuran unsur tata letak ditampilkan secara proporsional. 

SK Jika < 20 %  bentuk dan ukuran unsur tata letak ditampilkan secara proporsional. 

32 

Tipografi mudah dibaca dan 

dipahami 

 

SB Jika  ≥ 80% - <100% penggunaan huruf tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan mudah dipahami 

B Jika  ≥ 60% - <80% penggunaan huruf tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan mudah dipahami 

C Jika ≥ 40% - <60% penggunaan huruf tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan mudah dipahami 

K Jika ≥ 20% - <40% penggunaan huruf tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan mudah dipahami 

SK Jika < 20 %  penggunaan huruf tidak mengurangi tingkat keterbacaan dan mudah dipahami 
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No 

  Nilai 

Saran 
Komponen 

Penilaian 
Aspek Penilaian Kriteria SB B C K SK 

A 

Kelayakan Isi 

Pendekatan 

penulisan. 

1. Modul kimia menggunakan pendekatan kontekstual dan 

berhuruf Braille 

      

2. Menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

kehidupan. 

      

3. Mengajak siswa aktif dalam pembelajaran.       

B 
Kebenaran 

konsep 

4. Rumusan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja 

yang operasional (dapat diukur). 

      

5. Dalam rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek 

kognitif, afektif, atau psikomotorik. 

      

6. Kesesuaian konsep dengan materi pokok kimia dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ Kurikulum Standar 

Isi 2006. 

      

 

C 
Kedalaman dan 

keluasan konsep 

7. Kedalaman materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.       

8. Penjabaran materi membantu siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

      

DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN KUALITAS  

“PENGEMBANGAN MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI  

MINYAK BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP” 
 



 

119 
 

9. Penggunaan informasi baru.       

10. Materi pembelajaran dapat membangun pemahaman dan 

motivasi belajar siswa (konstruktivisme). 

      

11. Adanya komponen inquiry (menemukan) dalam proses 

pembelajaran. 

      

12. Ilustrasi dalam teks memberikan pemahaman siswa.       

13. Apresiasi terhadap potensi lingkungan.       

14. Menyajikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-

hari pada lingkungan lokal/regional/ nasional/ internasional. 

      

D Kebahasaan 

Kejelasan 

kalimat dan 

kebahasaan 

15. Penggunaan bahasa umum sesuai dengan EYD.       

16. Penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 

      

17. Penggunaan bahasa mudah dipahami atau komunikatif.       

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penampilan fisik 

18. Desain modul Braille.       

19. Cetakan tulisan huruf Braille       

F 
Keterlaksanaan 

 

20. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran.       

21. Kesesuaian media dengan konsep materi pembelajaran.       

22. Kejelasan deskripsi langkah-langkah aktivitas belajar siswa       

23. Adanya pemodelan (modelling), yaitu pembelajaran 

ketrampilan dan pengetahuan tertentu diikuti model yang 

bisa ditiru siswa. 

      

24. Keterlaksanaan learning community (diskusi kelompok) 

dalam proses pembelajaran. 
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Penyajian 25. Kesesuaian jenis atau bentuk penilaian dengan tujuan 

pembelajaran. 

      

G Evaluasi belajar 

26. Petunjuk evaluasi yang digunakan mudah dipahami, tepat, 

dan jelas. 

      

27. Adanya refleksi atau perenungan kembali atas pengetahuan 

yang baru dipelajari. 

      

28. Adanya penilaian autentik (authentic assessment).       

29. Komponen bertanya (questioning) dapat menggali 

informasi dan mengecek pemahaman siswa. 

      

H 

Kegrafikan 
Tata letak 

30. Komposisi isi modul lengkap       

31. Kesesuaian bentuk dan ukuran unsur tata letak       

I Tipografi 32. Tipografi mudah dibaca dan dipahami       
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PERNYATAAN 

 

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

NIP   : 

Instansi  : 

Alamat Instansi : 

Alamat Rumah : 

Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukan pada 

“Pengembangan Modul Kimia Berbasis Kontekstual dengan Huruf Braille 

pada Materi Minyak Bumi untuk Siswa Difabel Netra Kelas X Semester 

Genap” yang disusun oleh: 

Nama   : Rizal Faoji 

NIM   : 08670072 

Program Studi  : Pendidikan Kimia 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Harapan saya, penilaian dan masukan yang diberikan dapat digunakan untuk 

menyempurnakan tugas akhir/ skripsi mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 

 

Yogyakarta,                    2012 

Reviewer, 

 

 

  NIP. 
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LEMBAR SARAN/ MASUKAN PENILAIAN KUALITAS 

“PENGEMBANGAN MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL 

DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK 

SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP” 

 

 

 

Yogyakarta,                         2012 

Reviewer, 

 

 

 

NIP. 

 

 

NO SUB BAB HALAMAN SARAN/ MASUKAN 
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INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS  

“PENGEMBANGAN MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL 

DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK 

SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP” 

 

 

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

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

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Lakukan penilaian Modul Kimia Berhuruf Braille berdasarkan kriteria kualitas 

penilaian dengan penjabaran indikator yang telah ditetapkan seperti tercantum 

dalam lembar “Penjabaran Indikator”. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/ Ibu Guru 

terhadap modul yang berpedoman pada lembar “Deskripsi Penjabaran 

Penilaian Kualitas Modul” dengan ketentuan sebagai berikut: 

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, saran, dan kritik pada modul kimia yang telah disusun 

dapat dituliskan pada lembar “Masukan Penilaian Kualitas Modul”. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 

 

KRITERIA PENILAIAN  

“PENGEMBANGAN MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL 

DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK 

SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP” 

 

I. KOMPONEN KELAYAKAN ISI 

A. Aspek Penulisan 

1. Modul kimia menggunakan pendekatan kontekstual dan menggunakan 

huruf Braille. 

2. Menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kehidupan. 

3. Mengajak siswa aktif dalam pembelajaran. 

B. Aspek Kebenaran Konsep 

4. Rumusan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja yang operasional 

(dapat diukur). 

5. Dalam rumusan tujuan pembelajaran memuat aspek kognitif, afektif, atau 

psikomotorik. 

6. Kesesuaian konsep dengan materi pokok kimia dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. 

C. Aspek Kedalaman dan Keluasan Konsep 

7. Kedalaman materi sesuai dengan kemampuan siswa. 

8. Penjabaran materi membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar 

(logisitas dan sistematika uraian materi). 

9. Penggunaan informasi baru. 

10. Materi pembelajaran dapat membangun pemahaman dan motivasi belajar 

siswa (konstruktivisme). 

11. Adanya komponen menemukan (inquiry) dalam proses pembelajaran. 

12. Ilustrasi dalam teks memberi pemahaman siswa. 

13. Apresiasi terhadap potensi lingkungan. 

14. Menyajikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari pada 

lingkungan lokal/ nasional/ regional/ internasional. 
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II. KOMPONEN KEBAHASAAN 

D. Aspek Kejelasan Kalimat dan Kebahasaan 

15. Penggunaan bahasa umum sesuai dengan EYD. 

16. Penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

17. Penggunaan kalimat yang mudah dipahami atau komunikatif. 

 

III. KOMPONEN PENYAJIAN 

E. Aspek Penampilan Fisik 

18. Desain modul Braille. 

19. Cetakan tulisan Braille. 

F. Aspek Keterlaksanaan 

20. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. 

21. Kesesuaian media dengan konsep materi pembelajaran. 

22. Kejelasan deskripsi langkah-langkah aktivitas belajar siswa. 

23. Adanya pemodelan (modelling), yaitu pembelajaran ketrampilan dan 

pengetahuan tertentu diikuti model yang bisa ditiru siswa. 

24. Keterlaksanaan learning community (diskusi kelompok) dalam proses 

pembelajaran. 

25. Kesesuaian jenis atau bentuk penilaian dengan tujuan pembelajaran. 

G. Aspek Evaluasi Belajar 

26. Petunjuk evaluasi yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan jelas. 

27. Adanya refleksi atau perenungan kembali atas pengetahuan yang baru 

dipelajari. 

28. Adanya penilaian autentik (authentic assessment). 

29. Komponen bertanya (questioning) dapat menggali informasi dan 

mengecek pemahaman siswa. 
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IV. KOMPONEN KEGRAFIKAN 

H. Aspek Tata Letak 

30. Komposisi isi modul lengkap 

31. Kesesuaian bentuk dan ukuran unsur tata letak 

I. Aspek Tipografi 

32. Tipografi mudah dibaca dan dipahami 
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Lampiran 3b 
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Lampiran 4a 

INSTRUMEN RESPON SISWA TERHADAP  MODUL KIMIA  

BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA 

MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X 

SEMESTER GENAP 

 

 

 

Nama  : ........................................................ 

Asal Sekolah : ........................................................ 

 

Petunjuk Pengisian: 

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

a. Ingin mengetahui respon siswa difabel netra terhadap Pengembangan 

Modul Kimia Berbasis Kontekstual dengan Huruf Braille pada Materi 

Minyak Bumi untuk Siswa Difabel Netra Kelas X Semester Genap. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan perbaikan kegiatan 

pembelajaran kimia bagi siswa difabel netra di masa yang akan datang. 

2. Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian Anda 

terhadap modul kimia berbasis kontekstual dengan huruf Braille pada materi 

Minyak Bumi untuk siswa difabel netra kelas X semester genap, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Ya : jika setuju dengan pernyataan yang diberikan 

b. Tidak : jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan  

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

kekurangan, saran, dan kritik pada modul kimia yang telah disusun dapat 

dituliskan pada kolom “saran” yang tersedia. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya. 

 

 

 

 



 

150 
 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP MODUL KIMIA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK 

BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP 

 

NO. INDIKATOR 
RESPON SARAN 

YA TIDAK 
 

1 
Materi yang disajikan 

menggunakan bahasa baku dan 

jelas dibaca. 

   

2 
Materi yang disajikan 

menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami. 

   

3 Menggunakan bahasa yang 

komunikatif. 
   

4 
Penyajian materi memberi 

kesempatan dalam melaksanakan 

tugas atau belajar secara mandiri. 

   

5 Penyajian materi dapat menuntun 

siswa untuk menggali informasi. 
   

6 
Penyajian materi dapat menuntun 

kecakapan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

   

7 

Penyajian materi dapat 

meningkatkan wawasan dalam 

pemanfaatan potensi lingkungan 

sekitar.  

   

8 Penyajian glosarium secara jelas    

9 Ketersediaan latihan soal dapat 

mempermudah belajar. 
   

10  

Tampilan modul menarik. 
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NO. INDIKATOR 
RESPON SARAN 

YA TIDAK 
 

11 
Kejelasan struktur tulisan dan 

gambar huruf Braille. 
   

12 Kejelasan ilustrasi/gambar dalam 

teks. 
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RUBRIK 

PENJABARAN INDIKATOR RESPON SISWA TERHADAP MODUL 

KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE 

 

NO. KRITERIA PENJABARAN INDIKATOR 

1 Materi yang disajikan 

menggunakan bahasa 

baku dan jelas dibaca. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

materi yang disajikan menggunakan bahasa 

yang baku dan jelas dibaca. 

Tidak Jika seluruh materi yang disajikan tidak 

menggunakan bahasa yang baku dan jelas 

dibaca. 

2 Materi yang disajikan 

menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

materi yang disajikan menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami. 

Tidak Jika seluruh materi yang disajikan tidak 

menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami. 

3 Menggunakan bahasa 

yang komunikatif. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

bahasa yang digunakan komunikatif sesuai 

dengan konteks pembelajaran. 

Tidak Jika seluruh materi disajikan dengan bahasa 

yang tidak komunikatif dan tidak sesuai 

dengan konteks pembelajaran. 

4 Penyajian materi 

memberi kesempatan 

dalam melaksanakan 

tugas atau belajar secara 

mandiri. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi pada kegiatan 

pembelajaran 1 dan atau kegiatan 

pembelajaran 2 dapat memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan  tugas 

atau belajar mandiri. 

Tidak Jika seluruh penyajian materi pada kegiatan 

pembelajaran 1 dan atau kegiatan 

pembelajaran 2 tidak dapat memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan  tugas atau 
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NO. KRITERIA PENJABARAN INDIKATOR 

belajar mandiri. 

5 Penyajian materi dapat 

menuntun siswa untuk 

menggali informasi. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi dapat menuntun siswa 

untuk menggali informasi. 

Tidak Jika seluruh penyajian materi tidak dapat 

menuntun siswa untuk menggali informasi. 

6 Penyajian materi dapat 

menuntun kecakapan 

siswa dalam 

memecahkan masalah. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi dapat menuntun 

kecakapan siswa dalam menyelesaikan 

masalah. 

Tidak Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi tidak dapat menuntun 

kecakapan siswa dalam menyelesaikan 

masalah. 

7 Penyajian materi dapat 

meningkatkan wawasan 

dalam pemanfaatan 

potensi lingkungan 

sekitar. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi sangat dapat 

meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan 

potensi lingkungan sekitar. 

Tidak Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

penyajian materi tidak dapat meningkatkan 

wawasan dalam pemanfaatan potensi 

lingkungan sekitar. 

8 Penyajian glosarium 

secara jelas. 

Ya Jika glosarium disajikan dengan jelas, 

berisi kata kunci dan penjabarannya.  

Tidak Jika glosarium disajikan dengan tidak jelas, 

berisi kata kunci namun tidak ada 

penjabarannya. 

9 Ketersediaan latihan 

soal. 

Ya Jika latihan soal yang tersedia baik, berisi 

latihan soal beserta kunci jawabannya. 

Tidak Jika latihan soal yang tersedia kurang baik, 

berisi latihan soal namun tidak ada kunci 
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NO. KRITERIA PENJABARAN INDIKATOR 

jawabannya. 

10 Cover modul menarik. Ya Jika cover modul tersaji menarik dan dapat 

menggambarkan isi modul. 

Tidak Jika cover modul tersaji tidak menarik dan 

tidak dapat menggambarkan isi modul. 

11 Kejelasan struktur 

tulisan dan gambar 

huruf Braille. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

stuktur tulisan dan gambar huruf Braille 

sangat jelas terbaca. 

Tidak Jika seluruh struktur tulisan dan gambar 

huruf Braille kurang jelas terbaca. 

12 Kejelasan ilustrasi/ 

gambar dalam teks 

Braille. 

Ya Jika seluruhnya atau minimal sebagian 

ilustrasi/ gambar dijelaskan dalam teks 

Braille dapat dipahami dengan baik. 

Tidak Jika seluruh ilustrasi/ gambar dijelaskan 

dalam teks Braille tidak dapat dipahami 

dengan baik. 
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KRITERIA RESPON SISWA DIFABEL NETRA TERHADAP  

MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF 

BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA DIFABEL 

NETRA KELAS X SEMESTER GENAP 

 

 

A. Aspek Kejelasan Kalimat 

1. Materi yang disajikan menggunakan kalimat dengan bahasa baku dan jelas 

dibaca. 

2. Materi yang disajikan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 

3. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 

B. Aspek Penyajian 

4. Penyajian materi memberi kesempatan dalam melaksanakan tugas atau 

belajar secara mandiri. 

5. Penyajian materi dapat menuntun siswa untuk menggali informasi. 

6. Penyajian materi dapat menuntun kecakapan siswa dalam memecahkan 

masalah. 

7. Penyajian materi dapat meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan 

potensi lingkungan sekitar. 

8. Penyajian glosarium secara jelas. 

9. Ketersediaan latihan soal dapat memudahkan belajar. 

C. Aspek Tampilan Fisik 

10. Tampilan modul menarik. 

11. Kejelasan struktur tulisan dan gambar huruf Braille. 

12. Kejelasan ilustrasi/gambar dalam teks. 
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Lampiran 4b 
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Lampiran 5 

HASIL PENILAIAN KUALITAS MODUL KIMIA BERBASIS 

KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK 

BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP 

 

MENURUT GURU PENGAJAR SISWA DIFABEL NETRA SMA/MA 

INKLUSI DAN SLB 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Penilai ∑ 

Skor 

∑ Skor 

Per 

Aspek 

Rata-rata % 

Keidealan 
1 2 3 4 

A 1 4 4 4 5 17 52 13 (SB) 86,67% 

2 4 4 4 4 16 

3 5 4 5 5 19 

B 4 4 4 4 4 16 47 11,75 (B) 78,33% 

5 4 3 4 4 15 

6 4 4 4 4 16 

C 7 5 4 5 4 18 135 33,75 (SB) 84,37% 

8 5 4 5 4 18 

9 4 4 4 4 16 

10 5 4 4 4 17 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 4 4 4 5 17 

14 4 4 4 5 17 

D 15 4 4 4 4 16 49 12,25 (B) 81,67% 

16 4 4 4 4 16 

17 4 4 4 5 17 

E 18 4 4 4 5 17 34 8,5 (SB) 85% 

19 4 4 4 5 17 
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F 20 4 4 4 4 16 98 24,5 (SB) 81,67% 

21 4 4 4 4 16 

22 4 4 4 4 16 

23 4 4 4 5 17 

24 4 4 4 5 17 

25 4 4 4 4 16 

G 26 4 4 4 4 16 65 16,25 (B) 81,25% 

27 4 4 4 5 17 

28 4 4 4 4 16 

29 4 4 4 4 16 

H 30 4 4 4 4 16 32 8 (B) 80% 

31 4 4 4 4 16 

I 32 4 4 4 5 17 17 4,25 (SB) 85% 

Jumlah Skor 132 127 131 139 529 529 132,25 (B) 82,65% 

  

Keterangan: Jumlah Skor Seluruh Aspek = 529 

         Skor Rata-rata Seluruh Aspek = 132,25 

         % Keidealan Seluruh Aspek = 82,65% 
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Lampiran 6 

HASIL PENILAIAN RESPON MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN HURUF BRAILLE PADA 

MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP 

 

MENURUT SISWA DIFABEL NETRA SMA/MA INKLUSI KELAS X 

Aspek 

Penilaian 

Kriteria Penilai ∑ Skor ∑ Skor Per Aspek Rata-rata % 

Keidealan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 26 2,6 86,67% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

B 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 58 5,8 96,67% 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

C 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 3,0 100% 
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11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah Skor 10 9 8 10 10 10 9 10 9 9 114 114 11,4 95% 

  

Keterangan: Jumlah Skor Seluruh Aspek = 114 

         Skor Rata-rata Seluruh Aspek = 11,4  

         % Keidealan Seluruh Aspek =95%
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Lampiran 7 

 

PERHITUNGAN KUALITAS DAN RESPON MODUL KIMIA  

BERDASARKAN PEROLEHAN SKOR 

 

A. Penilaian Oleh Guru 

1. Kriteria Kualitas 

Data penilaian yang telah diubah menjadi nilai kuantitatif dan dihitung nilai rata-rata 

seperti terlihat pada “Tabel Data Skor” diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan 

konversi skor aktual menjadi nilai skala lima. Adapun acuan pengubahan skor menjadi 

skala lima tersebut menurut Sukardjo (2010: 100) adalah sebagai berikut: 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > + 1,80 Sbi A Sangat baik  

2.  + 0,60 SBi < X ≤  + 1,80 Sbi B Baik  

3.  – 0,60 SBi <  X ≤  + 0,60 Sbi C Cukup baik 

4. – 1,80 SBi  <  X ≤  – 0,60 Sbi D Kurang baik 

5. X ≤  – 1,80 Sbi E Sangat Kurang baik 

Keterangan: 

X        = skor aktual (skor yang dicapai) 

  = rerata skor ideal 

= ( ) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 

SBi  = simpangan baku skor ideal 

= ( ) ( )  (skor tertinggi ideal - skor terendah ideal) 
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Skor tertinggi ideal  =  Σ butir kriteria × skor tertinggi 

Skor terendah ideal  =  Σ butir kriteria × skor terendah 

2. Perhitungan Kualitas Modul 

a. Perhitungan Dasar 

1) Jumlah indikator kriteria = 32 

2) Skor tertinggi ideal  = 32 x 5 = 160 

3) Skor terendah ideal  = 32 x 1 = 32 

4)     =  x (160 + 32) = 96 

5) Sbi    =  x (160 – 32) = 21,33 

b. Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 134,4 A Sangat baik  

2. 108, 798 < X ≤  134,4 B Baik  

3.  83, 202 <  X ≤ 108, 798 C Cukup baik 

4.  57, 606 <  X ≤  83, 202 D Kurang baik 

5. X ≤  57, 606 E Sangat Kurang baik 

 

c. Persentase Keidealan Modul Kimia Berhuruf Braille Minyak Bumi oleh Guru 

Persentase Keidealan =  

Skor Tertinggi Ideal Seluruh Aspek = ∑ indikator x Skor Tertinggi 

     = 32 x 5 

     = 160 

Persentase Keidealan Modul Kimia Berhuruf Braille Minyak Bumi oleh Guru 

% Modul Kimia Braille Minyak Bumi =  

 

3. Perhitungan Kualitas untuk Tiap Aspek 

a. Aspek A (Penulisan Modul Kimia) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 3 
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b) Skor tertinggi ideal  = 3 x 5 = 15 

c) Skor terendah ideal  = 3 x 1 = 3 

d)     =  x (15 + 3) = 9 

e) Sbi    = x (15 – 3) = 2 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 12,6 A Sangat baik  

2. 10,2  < X ≤  12,6 B Baik  

3.  7,8  <  X ≤ 10,2 C Cukup baik 

4.  5,4 <  X ≤  7,8 D Kurang baik 

5. X ≤  5,4 E Sangat Kurang baik 

 

b. Aspek B (Kebenaran Konsep Kimia) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 3 

b) Skor tertinggi ideal  = 3 x 5 = 15 

c) Skor terendah ideal  = 3 x 1 = 3 

d)     =  x (15 + 3) = 9 

e) Sbi    = x (15 – 3) = 2 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 12,6 A Sangat baik  

2. 10,2  < X ≤  12,6 B Baik  

3.  7,8  <  X ≤ 10,2 C Cukup baik 

4.  5,4 <  X ≤  7,8 D Kurang baik 

5. X ≤  5,4 E Sangat Kurang baik 
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c. Aspek C (Kedalaman dan Keluasan Konsep Kimia) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 8 

b) Skor tertinggi ideal  = 8 x 5 = 40 

c) Skor terendah ideal  = 8 x 1 = 8 

d)     =  x (40 + 8) = 24 

e) Sbi    = x (40 – 8) = 5,33 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 33,594 A Sangat baik  

2.  27,198 < X ≤ 33,594 B Baik  

3.   20,802 <  X ≤ 27,198 C Cukup baik 

4. 14,406 <  X ≤ 20,802   D Kurang baik 

5. X ≤ 14,406 E Sangat Kurang baik 

 

d. Aspek D (Kejelasan Kalimat dan Kebahasaan) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 3 

b) Skor tertinggi ideal  = 3 x 5 = 15 

c) Skor terendah ideal  = 3 x 1 = 3 

d)     =  x (15 + 3) = 9 

e) Sbi    = x (15 – 3) = 2 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 12,6 A Sangat baik  

2. 10,2  < X ≤  12,6 B Baik  
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3.  7,8  <  X ≤ 10,2 C Cukup baik 

4.  5,4 <  X ≤  7,8 D Kurang baik 

5. X ≤  5,4 E Sangat Kurang baik 

 

e. Aspek E (Penampilan Fisik) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 2 

b) Skor tertinggi ideal  = 2 x 5 = 10 

c) Skor terendah ideal  = 2 x 1 = 2 

d)     =  x (10 + 2) = 6 

e) Sbi    = x (10 – 2) = 1,33 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 8,39 A Sangat baik  

2.  6,80 < X ≤  8,39 B Baik  

3.  5,20 <  X ≤ 6,80 C Cukup baik 

4.  3,61 <  X ≤ 5,20 D Kurang baik 

5. X ≤ 3,61 E Sangat Kurang baik 

 

f. Aspek F (Keterlaksanaan) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 6 

b) Skor tertinggi ideal  = 6 x 5 = 30 

c) Skor terendah ideal  = 6 x 1 = 6 

d)     =  x (30 + 6) = 18 

e) Sbi    = x (15 – 3) = 2 
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2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 21,6 A Sangat baik  

2. 19,2 < X ≤ 21,6 B Baik  

3.  16,8 <  X ≤ 19,2 C Cukup baik 

4.  14,4 <  X ≤ 16,8 D Kurang baik 

5. X ≤  14,4 E Sangat Kurang baik 

 

g. Aspek G (Evaluasi Belajar) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 4 

b) Skor tertinggi ideal  = 4 x 5 = 20 

c) Skor terendah ideal  = 4 x 1 = 4 

d)     =  x (20 + 4) = 12 

e) Sbi    = x (20 – 4) = 2,67 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 16,806 A Sangat baik  

2.    13,602 < X ≤ 16,806 B Baik  

3.   10,398 <  X ≤ 13,602 C Cukup baik 

4.  7,194 <  X ≤ 10,398 D Kurang baik 

5. X ≤ 7,194 E Sangat Kurang baik 

 

h. Aspek H (Tata Letak) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 2 

b) Skor tertinggi ideal  = 2 x 5 = 10 
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c) Skor terendah ideal  = 2 x 1 = 2 

d)     =  x (10 + 2) = 6 

e) Sbi    = x (10 – 2) = 1,33 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 8,39 A Sangat baik  

2.  6,80 < X ≤  8,39 B Baik  

3.  5,20 <  X ≤ 6,80 C Cukup baik 

4.  3,61 <  X ≤ 5,20 D Kurang baik 

5. X ≤ 3,61 E Sangat Kurang baik 

 

i. Aspek I (Tipografi) 

1) Perhitungan Dasar 

a) Jumlah indikator kriteria = 1 

b) Skor tertinggi ideal  = 1 x 5 = 5 

c) Skor terendah ideal  = 1 x 1 = 1 

d)     =  x (5 + 1) = 3 

e) Sbi    = x (5 – 1) = 0,67 

2) Tabel Konversi 

No Rentang skor (i) Nilai Kategori 

1. X > 4,206 A Sangat baik  

2.  3,402 < X ≤ 4,206 B Baik  

3.  2,598 <  X ≤ 3,402 C Cukup baik 

4.  1,794 <  X ≤ 2,598 D Kurang baik 

5. X ≤ 1,794 E Sangat Kurang baik 
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B. Penilaian (Respon) Oleh Siswa Difabel Netra SMA/MA Kelas X 

Persentase keidealan modul kimia berhuruf Braille Minyak Bumi oleh siswa difabel 

netra kelas X semester genap adalah: 

Persentase Keidealan =  

Skor Tertinggi Ideal Seluruh Aspek = ∑ indikator x Skor Tertinggi 

     = 12 x 1 

     = 12 

Persentase Keidealan Modul Kimia Berhuruf Braille Minyak Bumi oleh Siswa 

difabel netra 

% Modul Kimia Braille Minyak Bumi =  

 

Persentase keidealan aspek A (kejelasan kalimat) =  86,67% 

Persentase keidealan aspek B (penyajian)  =  96,67 % 

Persentase keidealan aspek C (tampilan fisik) =  = 100 % 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Hasil Penelitian 

 

Penilaian kualitas oleh guru dan respon siswa difabel netra 
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Produk Modul Kimia Berhuruf Braille 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

Naskah Publikasi Penelitian 

 

PENGEMBANGAN MODUL KIMIA BERBASIS KONTEKSTUAL DENGAN 

HURUF BRAILLE PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK SISWA 

DIFABEL NETRA KELAS X SEMESTER GENAP  
 

1) Rizal Faoji, S.Pd.Si 

Jurusan Pendidikan Kimia FST UIN Sunan Kalijaga 

Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, email: rizalfaoji@gmail.com 
2) Liana Aisyah, S.Si, M.A.  

Jurusan Pendidikan Kimia FST UIN Sunan Kalijaga 

Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, email: liana.aisyah@yahoo.com 

 

INTISARI 

Penelitian  ini  merupakan penelitian pengembangan sumber belajar kimia untuk 

siswa difabel netra. Tujuannya adalah untuk (1) mengembangkan produk modul kimia 

berhuruf Braille dengan pendekatan kontekstual, (2) mengetahui kualitas modul yang telah 

dikembangkan tersebut berdasarkan penilaian guru pengajar siswa difabel netra SMA/MA, 

dan (3) mengetahui respon siswa difabel netra kelas X SMA/MA terhadap modul kimia 

berhuruf Braille. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural yang bersifat 

deskriptif dan diadaptasi dari model pengembangan Borg & Gall. Prosedur dalam 

penelitian ini dikemas dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan penilaian produk. Produk awal modul kimia berhuruf Braille ini ditinjau 

oleh dosen pembimbing, ahli materi, ahli media, dan peer reviewer . Subyek penilai 

kualitas modul kimia berhuruf Braille ini meliputi 2 orang guru kimia SMA/MA inklusi, 1 

orang Guru Pendamping Khusus (GPK) SMA/MA inklusi, 1 orang guru ahli Braille 

SMALB. Selain itu, modul ini juga direspon oleh 10 orang responden siswa difabel netra 

SMA/MA inklusi di Yogyakarta. Instrumen penilaian modul kimia berhuruf Braille berupa 

angket yang berisi aspek dan kriteria tertentu. Penilaian kualitas yang  dilakukan meliputi 9 

aspek penilaian, yaitu aspek pendekatan penulisan, kebenaran konsep, kedalaman dan 

keluasan konsep, bahasa dan kejelasan kalimat, penampilan fisik, keterlaksanaan, evaluasi 

belajar, tata letak, dan tipografi. Hasil penilaian dan respon berupa data kuantitatif, 

kemudian dianalisis dengan pedoman kriteria kategori penilaian ideal dan persentase 

keidealan untuk menentukan kualitas modul kimia berhuruf Braille. 

Modul yang telah dikembangkan dengan karakteristik proses dan produk  ini 

memperoleh kualitas Baik (B) menurut penilaian guru pengajar siswa difabel netra 

SMA/MA. Skor rata-rata yang diperoleh sebesar 132,25 dan  persentase  keidealan  

82,65%. Selain itu, modul ini mendapat respon positif dari siswa difabel netra dengan 

persentase 95% dan skor rata-rata 11,4. Berdasarkan hal tersebut, maka modul ini layak 

digunakan sebagai sumber belajar mandiri penunjang pelajaran kimia bagi siswa difabel 

netra. 

 

 

Kata Kunci: Modul kimia berhuruf Braille, pendekatan kontekstual, minyak bumi, siswa 

difabel netra, kimia SMA 
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1. PENDAHULUAN  

Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sangat diperlukan dalam persaingan 

global di era modern saat ini. Salah satu 
aspek yang perlu ditingkatkan adalah 

pendidikan. Pendidikan merupakan 

instrumen utama dalam pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM). Hak untuk 

memperoleh pendidikan dimiliki oleh semua 

manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, 

di mana bunyinya adalah “setiap warga 

negara berhak untuk mendapatkan 

pendidikan.” Pada ayat 2 dalam pasal yang 
sama, mengamanatkan pula bahwa 

“pemerintah wajib menyelenggarakan 

pendidikan untuk setiap warga negara.” 
Perangkat undang-undang yang 

menjelaskan tentang pendidikan secara 

khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan bermutu, baik yang normal 

maupun yang tidak normal (luar biasa). 

Secara rinci, dalam Undang-Undang 
Sisdiknas tersebut pada pasal 32 ayat 1, 

menjelaskan definisi pendidikan khusus 

sebagai berikut.  

Pendidikan khusus merupakan pendidikan 
bagi peserta didik yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, 
emosional, mental, sosial, dan/atau 

memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa. 
 

Terkait pasal tersebut, muncul istilah 

Pendidikan Luar Biasa dan trend Pendidikan 

Inklusi untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK).  Pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 
proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
tersebut, dapat diselenggarakan secara 

inklusif di Sekolah Inklusi atau berupa satuan 

pendidikan khusus pada tingkat pendidikan 

dasar dan menengah dalam bentuk Sekolah 
Luar Biasa (SLB). 

Cakupan pendidikan khusus meliputi 

Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan 
Inklusi. Pendidikan Luar Biasa menyediakan 

layanan tingkat pendidikan dasar (SDLB), 

pendidikan menengah pertama (SMPLB), 

dan pendidikan menegah atas (SMALB). 

Satuan pendidikan tersebut berfungsi sebagai 
unit yang mengembangkan  kurikulum,  

silabus,  strategi pembelajaran, dan sistem 

penilaian untuk Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK). Begitu pula halnya dengan sekolah 

umum yang menyelenggarakan Pendidikan 

Inklusi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Tahun 2009 Nomor 70 Pasal 1 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan inklusif adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam satu 

lingkungan pendidikan secara bersama-
sama dengan peserta didik pada 

umumnya. 

 

Tujuan  diselenggarakannya Pendidikan  
Inklusi  adalah mewujudkan penyelenggaraan 

pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif. 
Selain itu, untuk memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, dan sosial atau memiliki 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya 
(Permendiknas Nomor 70, 2009). 

Berkaitan dengan pendidikan untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), baru-baru ini 
komisi VIII DPR RI telah menyetujui 

pengesahan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Pengesahan Convention on 

The Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD). Persetujuan Konvensi Hak-hak 

Penyandang Disabilitas tersebut disampaikan 

pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI 
dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, 

dan pejabat yang mewakili Menteri Hukum 

dan HAM untuk membahas RUU tersebut 
pada 12 Oktober 2011. Melalui ratifikasi 

CRPD tersebut, penyandang disabilitas tidak 

lagi dilihat sebagai obyek tetapi subyek. 

Penyandang disabilitas dilihat dan dinilai 
sebagai pribadi penuh yang dapat berkarya 

mandiri, dan dapat berpartisipasi penuh 

dalam kehidupan masyarakat yang inklusif 
berdasarkan kesetaraan. 
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Dengan disahkannya ratifikasi undang-

undang tentang pengesahan CRPD tersebut, 

maka pada dasarnya Indonesia telah memiliki 

kerangka hukum yang kuat dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

difabel. Oleh karena itu,  Sekolah Luar Biasa 

dan Sekolah Inklusi sebagai institusi 
pendidikan bagi siswa difabel wajib 

memberikan pelayanan pendidikan yang 

bermutu bagi siswa difabel, khususnya dalam 
proses pembelajaran. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa anak berkebutuhan 

khusus berhak pula memperoleh kesempatan 

yang sama dengan anak lainnya (anak 
normal) dalam pendidikan. Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan 

istilah lain menggantikan untuk 
menggantikan kata “Anak Luar Biasa 

(ALB)” yang menandakan adanya kelainan 

khusus (Delpie, 2006: 1). Salah satu bagian 
dari ABK adalah anak yang mengalami 

hendaya (impairment) penglihatan atau 

dalam bahasa keseharian sering disebut 

tunanetra atau difabel netra. 
Anak difabel netra adalah individu yang 

indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak 

berfungsi sebagai saluran penerima informasi 
dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya 

orang awas (Somantri, 2007: 65). Siswa 

difabel netra tersebut sebagaimana siswa 

normal lainnya, juga membutuhkan 
pendidikan untuk mengembangkan potensi 

yang dimilikinya secara optimal. Siswa 

tersebut juga mempunyai kesempatan yang 
sama untuk berkontribusi positif kepada 

masyarakat melalui pemahaman 

pengetahuan. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah melalui proses 

pembelajaran. Pembelajaran di satuan 

pendidikan pasti membutuhkan suatu media 

pembelajaran yang dibutuhkan seorang 
pendidik untuk melakukan transfer 

knowledge kepada siswa. Dalam konteks 

pembelajaran inklusi, media pembelajaran 
tersebut harus dapat mengakomodasi 

kebutuhan siswa difabel dalam setiap mata 

pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang 
membutuhkan hal tersebut adalah sains 

kimia. 

Ilmu kimia merupakan cabang ilmu sains 

yang sangat potensial untuk diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Namun, 

mayoritas materi kimia bersifat abstrak dan 

rumit, sehingga membutuhkan media 
pembelajaran untuk mentransfer kebutuhan 

materi untuk siswa difabel netra. Karena 

adanya keterbatasan penglihatan, maka 

strategi pembelajaran memerlukan 

modifikasi agar pesan atau materi pelajaran 
yang disampaikan dapat diterima/ ditangkap 

oleh siswa difabel netra melalui indera-indera 

yang masih berfungsi. Salah satunya adalah 
melalui indera pendengaran dan indera 

perabaan. Difabel netra akan mengenal 

bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan 
permukaan melalui perabaan. Karena itu, 

bagi difabel netra setiap bunyi yang 

didengarnya, bau yang diciumnya, kualitas 

kesan yang dirabanya, dan rasa yang 
dicecapnya, memiliki potensi dalam 

pengembangan kemampuan kognitifnya 

(Somantri, 2007: 68). Untuk mengoptimalkan 
indera tersebut, maka salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan 

pengembangan media pembelajaran untuk 
siswa difabel netra. 

Untuk menggantikan kemampuan visual 

mereka dalam membaca sumber belajar 

berwujud buku bacaan, maka digunakan 
huruf  Braille yang dapat dirasakan melalui 

indera perabaan mereka. Dalam rangka 

menyediakan sumber belajar bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus, Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan Kementrian Pendidikan 

Nasional, sejak tahun 2008 membuat inovasi 

berupa penyediaan buku teks pelajaran layak 
pakai ke dalam huruf Braille. Inovasi ini 

dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat 

PLB. Upaya pengalihan aksara huruf Braille 
ke dalam buku bacaan tersebut digunakan 

untuk pembelajaran di  Sekolah Luar Biasa 

(SLB) dan Sekolah Inklusi. Namun, 
ketersediaan buku Braille  untuk mata 

pelajaran kimia di beberapa sekolah inklusi 

masih minim. Hal tersebut dipaparkan oleh 

Litbang Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Kementrian Pendidikan Nasional (2011), 

bahwa hasil kegiatan pengembangan alih 

aksara sejak tahun 2008 telah dihasilkan 
output sebagai berikut: 

1.    Tahun 2008: pengalihaksaraan buku 

teks pelajaran untuk SD sebanyak 18 judul 
meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SD, Matematika SD, dan IPA SD. 

2.  Tahun 2009: pengalihaksaraan buku 

teks pelajaran sebanyak 27 judul, meliputi 
mata pelajaran IPS SD, PKn SD, IPS SMP, 

IPA SMP, Matematika SMP, Bahasa 

Indonesia SMP, dan Bahasa Inggris SMA. 
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3.  Tahun 2010: pengalihaksaraan buku 

teks pelajaran untuk siswa SMPLB sebanyak 

3 judul untuk mata pelajaran PKn kelas VII 

s.d. kelas IX, serta untuk siswa SMALB 
sebanyak 7 judul meliputi mata pelajaran 

Bahasa Inggris (kelas XI dan XII), Bahasa 

Indonesia (kelas XI dan XII) , Matematika 
(kelas XI dan XII), dan Ekonomi (kelas XII). 

Buku atau media cetak adalah salah satu 

media yang sering digunakan siswa untuk 
belajar. Berdasarkan data tersebut, 

keberadaan buku bacaan dan atau modul 

untuk pembelajaran kimia minim. Oleh 

karena itu, peneliti akan mengembangkan 
modul kimia menggunakan huruf Braille 

untuk siswa difabel netra SMA/MA kelas X. 

Materi dalam modul kimia dengan huruf 
Braille ini adalah Minyak Bumi. Peneliti 

memilih materi ini, karena materi tersebut 

merupakan materi pengayaan dan dapat 
dikontekstualisasikan dengan kehidupan 

sehari-hari, dengan mengintegrasikannya 

dengan pemanfaatan aplikatif. Berdasarkan 

wawancara dengan guru kimia kelas X pada 
salah satu MA Inklusi di Yogyakarta (MAN 

Maguwoharjo) pada tanggal 25 Februari 

2012, mereka sangat menyambut baik 
keberadaan modul kimia ini, karena ini 

berguna untuk menambah pengetahuan, 

mempermudah belajar kimia siswa difabel 

netra. Selain itu, dapat menambah khasanah 
modul kimia Braille yang ketersediaannya 

terbatas, yang saat ini hanya ada satu buku 

Braille dalam sekolah tersebut dan masih 
menggunakan kurikulum lama. 

Dengan pengembangan modul kimia 

dengan huruf Braille ini, diharapkan dapat 
mengakomodasi kebutuhan siswa difabel 

netra dalam memahami pelajaran sains kimia. 

Selain itu, para siswa tersebut dapat belajar 

secara mandiri. Karena untuk mempelajari 
sains, tidak cukup hanya sekali belajar saja, 

tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang. 

Modul kimia dengan huruf Braille ini juga 
bersifat portable, sehingga siswa difabel 

netra tidak hanya tergantung pada 

pembelajaran di sekolah saja yang  
menggunakan screen reader sebagai 

alternatif pembelajaran secara audio, di mana 

dalam penggunaannya harus menggunakan 

seperangkat komputer. Siswa difabel netra 
yang tidak memiliki seperangkat komputer di 

rumahnya, maka mereka  tidak dapat 

mengulangi pelajaran yang belum 
dipahaminya. Dengan adanya modul kimia 

dengan huruf Braille, siswa difabel netra 

dapat belajar dimanapun mereka berada. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model 
prosedural. Tim Pusat Penelitian Kebijakan 

dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Departemen Pendidikan 
Nasional (2008: 8) mendefinisikan model 

prosedural yaitu model yang bersifat 

deskriptif dan menggariskan langkah-langkah 

yang diikuti untuk menghasilkan suatu 
produk. 

Prosedur pengembangan dalam 

penelitian ini mengadaptasi prosedur 
penelitian yang dilakukan oleh Borg and Gall 

yang dijelaskan dalam panduan metode 

penelitian pengembangan yang diterbitkan 
oleh tim pusat penelitian kebijakan dan 

inovasi pendidikan Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 10). Prosedur tersebut yaitu 

(1) penelitian dan pengumpulan data, (2) 
perencanaan, (3) pengembangan produk 

awal, (4) uji coba awal, (5) revisi produk, (6) 

uji coba lapangan, (7) penyempurnaan 
produk hasil uji coba, (8) uji pelaksanaan 

lapangan, (9) penyempurnaan produk akhir, 

(10) diseminasi dan implementasi. Namun, 

prosedur yang dilakukan peneliti hanya 
terbatas pada 5 langkah strategi saja. 

Langkah strategi penelitian pengembangan 

tersebut peneliti implementasikan dalam 4 
tahapan. Alur kerja sederhana pengembangan 

model prosedural melalui 4 tahap utama 

tersebut, yaitu tahap I (perencanaan), tahap II 
(pengorganisasian), tahap III (pelaksanaan), 

dan tahap IV (penilaian). Namun, dalam 

penelitian ini hanya diterapkan 3 tahap utama 

saja, karena tahap IV ditujukan untuk 
penelitian pengembangan tahap lanjut, uji 

coba lapangan, diseminasi, dan evaluasi. 

Rincian tahap-tahap prosedur pengembangan 
adalah sebagai berikut: 

a. Tahap I (Perencanaan)  
1) Menganalisis standar isi, yaitu 

mengkaji standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

2) Melakukan need assesment dengan 
cara studi literatur dan wawancara. 

3) Mengumpulkan referensi mengenai 

materi kimia SMA/MA kelas X 
semester genap pada materi pokok 
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Minyak Bumi yang sesuai dengan 

Standar Isi. 

4) Mengumpulkan referensi informasi 

mengenai pembuatan modul kimia 
berhuruf Braille. 

b. Tahap II (Pengorganisasian) 

1) Menganalisis referensi yang telah 
dikumpulkan. 

2) Membuat instrumen penilaian 

kualitas modul kimia. 
3) Membuat rancangan modul kimia 

kontekstual dengan materi Minyak 

Bumi. 

c. Tahap III (Pelaksanaan Pengembangan) 
1) Membuat modul kimia SMA/MA 

kelas X semester genap dengan 

materi Minyak Bumi. 
2) Mengkonsultasikan modul kimia 

yang dibuat kepada dosen 

pembimbing untuk memberikan 
revisi dan masukan. 

3) Mengkonsulltasikan modul kimia 

yang telah direvisi oleh dosen 

pembimbing kepada peer reviewer (3 
orang mahasiswa pendidikan kimia) 

untuk memberi revisi dan masukan. 

4) Mengkonsultasikan kembali modul 
kimia yang telah direvisi kepada 

dosen pembimbing dan satu orang 

ahli materi dan ahli media modul, 

lalu dilakukan revisi. 
5) Mengkonsultasikan kembali modul 

kimia yang telah direvisi dan dialih-

aksarakan ke dalam huruf Braille 
kepada satu orang ahli media Braille. 

6) Penilaian/uji kualitas modul kimia 

berhuruf Braille kepada 4 guru kimia 
pengajar siswa difabel netra yang 

terdiri dari 2 orang guru kimia 

SMA/MA Inklusi, 1 orang Guru 

Pendamping Khusus (GPK) 
SMA/MA Inklusi, dan 1 orang guru 

ahli Braille SMALB dengan 

menggunakan angket penilaian 
kualitas modul. Selain itu, produk 

modul Braille juga diuji coba awal 

dengan output respon oleh 10 orang 
siswa difabel netra SMA/MA dengan 

menggunakan instrumen angket 

respon terhadap modul. 

7) Melakukan analisis hasil penilaian 
dan membuat kesimpulan. 

8) Melakukan perbaikan dan 

memperoleh produk akhir. 
 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

a. Hasil penilaian kualitas modul kimia 

berhuruf Braille 

 

Penilaian kualitas modul kimia 
kontekstual berhuruf Braille dilakukan oleh 4 

guru pengajar siswa difabel netra yang dibagi 

menjadi 3 kategori, yaitu guru kimia 
SMA/MA kelas X, guru GPK (Guru 

Pembimbing Khusus) siswa difabel netra 

pada SMA/MA Inklusi, dan guru SLB ahli 

Braille. Penilaian kualitas tersebut dilakukan 
dengan cara mengisi lembar check list 

penilaian modul kimia yang telah disediakan. 

Lembar penilaian tersebut terdiri dari 4 
komponen penilaian yang diturunkan 

menjadi 9 aspek dan 32 kriteria penilaian 

beserta penjabarannya. Hasil penilaiannya 
berupa data kualitatif kemudian ditabulasi 

dan dianalisis untuk menentukan kualitas 

modul kimia kontekstual berhuruf Braille 

yang dihasilkan. Hasil perhitungan skor 
menurut kriteria kategori penilaian ideal 

tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan skor kuantitatif yang 
diperoleh kemudian dikonversi ke dalam 

kategori kualitatif dan memperoleh kategori 

Sangat Baik (SB) untuk aspek penulisan, 

kedalaman dan keluasan konsep, penampilan 
fisik, keterlaksanaan, dan tipografi. Kategori 

Baik (B) terdapat pada aspek kebenaran 

konsep, kejelasan konsep dan kebahasaan, 
evaluasi belajar, dan tata letak. Skor dari 

keseluruhan aspek kemudian dirata-rata 

sehingga mendapatkan skor akhir dari modul 
kimia kontekstual berhuruf Braille dengan 

kategori Baik (B) dengan skor rata-rata 

132,25  dan persentase keidealan sebesar 

82,65% yang merupakan kualitas dari modul 
kimia kontekstual berhuruf Braille yang telah 

dikembangkan. Tabulasi data seluruh aspek 

penilaian menurut guru pengajar siswa 
difabel netra dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Tabulasi data seluruh aspek menurut guru 

pengajar siswa difabel netra 

 
 Pada Tabel 3.1, persentase keidelan 

tertinggi terdapat pada aspek penulisan. 
Penekanan kriteria pada aspek adalah 

pendekatan yang digunakan dalam penulisan 

modul ini yaitu pendekatan kontekstual. 
Gambar 3.1 juga menunjukkan persentase 

keidealan terendah yakni pada aspek 

kebenaran konsep. Pada aspek ini, menurut 

penilaian salah satu reviewer, modul ini 
kurang menyentuh aspek tujuan 

pembelajaran psikomotorik, karena materi 

pokoknya adalah minyak bumi. Oleh karena 
itu, pada revisi produk akhir, hal tersebut 

akan ditambahkan pada modul sesuai saran 

dan masukan reviewer tersebut. 

b. Hasil respon siswa difabel netra 

terhadap modul kimia berhuruf 

Braille 

Pemberian respon terhadap modul 
kimia kontekstual berhuruf Braille dilakukan 

oleh 10 siswa difabel netra kelas X semester 

genap dari sekolah inklusi yang berbeda, 
yaitu MAN Maguwoharjo, SMAN 1 Sewon, 

dan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. 

Pemberian respon dilakukan dengan cara 

mengisi lembar angket berbentuk check list 
respon yang telah disediakan. Lembar respon 

tersebut terdiri dari 12 butir pernyataan 

dengan pilihan “ya atau tidak”. Hasil respon 

berupa data kualitatif yang kemudian 

ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan 

respon siswa difabel netra terhadap modul 
kimia kontekstual berhuruf Braille yang 

dihasilkan. Berdasarkan teknik analisis yang 

digunakan, data hasil dari respon siswa 
berupa data kualitatif yang diubah ke dalam 

bentuk data kuantitatif. Data kuantitatif 

tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk 
menentukan ketertarikan siswa difabel netra 

terhadap modul kimia kontekstual berhuruf 

Braille materi Minyak Bumi ini. 

 Respon yang dihasilkan terhadap 
modul kimia kontekstual berhuruf Braille 

menurut sepuluh siswa difabel netra adalah 

sebesar 95% memberikan respon positif 
dengan skor rata-rata yang diperoleh 11,4 

dari skor rata-rata ideal yaitu 120. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa modul kimia 
kontekstual berhuruf Braille tersebut 

mendapatkan respon yang baik untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar mandiri dan 

dapat mempermudah siswa dalam 
mempelajari materi kimia Minyak Bumi. 

Tabulasi data seluruh aspek respon siswa 

difabel netra terhadap modul kimia berhuruf 
Braille yang dikembangkan dapat dilihat 

pada Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 
Tabulasi data seluruh aspek menurut respon 

siswa difabel netra 

 

Aspek 

respon 

Skor 

rata-

rata 

Skor 

rata-rata 

ideal 

% 

Keidealan 

Kejelasan 
kalimat 

2,6 3 86,67% 

Penyajian 5,8 6 96,67% 

Tampilan 
fisik 

3,0 3 100,00% 

∑ Skor 11,4 12 95,00% 

 

 Pada tabel 4.12, persentase keidealan 
tertinggi yaitu pada aspek tampilan fisik 

dengan persentase keidealan sebesar 100%. 

Butir respon pada aspek ini berisi 3 
pernyataan, antara lain; (1) tampilan modul 

yang menarik (aksesibel), (2) kejelasan 

struktur tulisan dan gambar huruf Braille, dan 

Aspek  

Penilaian 

Skor  

rata-rata 

Skor 

rata-

rata 

ideal 

Kategori 
%  

Keidealan 

Penulisan 13,00 15 SB 86,67% 

Kebenaran 

konsep 
11,75 15 

B 
78,33% 

Kedalaman dan 

keluasan konsep 
33,75 40 

SB 
84,37% 

Kejelasan 

kalimat dan 

kebahasaan 

12,25 15 

B 

81,67% 

Penampilan fisik 8,50 10 SB 85,00% 

Keterlaksanaan 24,50 30 
SB 

81,67% 

Evaluasi belajar 16,25 20 B 81,25% 

Tata letak 8,00 10 B 80,00% 

Tipografi 4,25 5 SB 85,00% 

Jumlah 132,25 160 
B 

82,65% 
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(3) kejelasan ilustrasi/gambar dalam teks. 

Berdasarkan butir pernyataan tersebut, 10 

responden memberikan respon positif, yang 

artinya modul kimia kontekstual berhuruf 
Braille sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

Tampilan modul sudah aksesibel, stuktur dan 

gambar huruf Braille sudah jelas dibaca, dan 
penjelasan ilustrasi/gambar dalam teks sudah 

baik. 

 Persentase keidealan terendah yaitu 
pada aspek Kejelasan Kalimat dengan 

persentase keidealan sebesar 86,67%. Pada 

butir respon aspek E berisi 3 pernyataan, 

antara lain: (1) materi yang disajikan 
menggunakan kalimat dengan bahasa baku 

dan jelas dibaca, (2) materi yang disajikan 

menggunakan kalimat yang mudah dipahami, 
dan (3) menggunakan bahasa yang 

komunikatif. Berdasarkan butir pernyataan 

tersebut, 10 responden memberikan 26 
respon positif dan 4 respon negatif dari 30 

respon. Siswa difabel netra memberikan 

komentar bahwa modul ini telah 

menggunakan kalimat yang baku, 
penjelasannya ringkas, menarik, komunikatif, 

dan lebih mudah dipahami daripada LKS 

yang biasa digunakan dan dibacakan oleh 
teman. 

 Aspek yang juga mendapat respon 

positif yang tinggi adalah aspek penyajian. 

Persentase keidealannya sebesar 96,67%. 
Butir respon pada aspek ini berisi 6 

pernyataan, antara lain; (1) penyajian materi 

memberikan kesempatan dalam 
melaksanakan tugas atau belajar secara 

mandiri, (2) penyajian materi dapat 

menuntun siswa untuk menggali informasi, 
(3) penyajian materi dapat menuntun 

kecakapan siswa dalam memecahkan 

masalah, (4) penyajian materi dapat 

meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan 
potensi lingkungan sekitar, (5) penyajian 

glosarium secara jelas, dan (6) ketersediaan 

latihan soal dapat mempermudah belajar 
siswa. Berdasarkan butir pernyataan tersebut, 

10 responden memberikan 58 respon positif 

dan 2 respon negatif dari total 60 respon. 
Menurut siswa difabel netra, penyajian 

modul sudah bagus, sederhana tapi lengkap. 

Selain itu, dapat meningkatkan wawasan 

terhadap pemanfaatan potensi lingkungan 
sekitar dan dapat digunakan sebagai sumber 

belajar mandiri. 

  

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan Tentang Produk 

Kesimpulan yang dapat diambil pada 

penelitian pengembangan ini adalah sebagai 
berikut: 

1)  Telah dikembangkan modul kimia 

berhuruf Braille pada materi pokok 
Minyak Bumi dengan pendekatan 

kontekstual dengan karakteristik sebagai 

berikut. 
a) Karakteristik Proses 

Pengembangan modul kimia 

berhuruf Braille ini memiliki ciri proses, 

antara lain: adanya analisis kurikulum 
kimia untuk SMA inklusi, need assesment 

(wawancara dengan praktisi pendidikan 

luar biasa, guru ahli media Braille, guru 
kimia SMA/MA inklusi, dan siswa difabel 

netra), penyusunan modul kimia awal 

berhuruf latin, dan pengalihaksaraan 
modul kimia berhuruf Braille dengan 

software duxburry (dbt). Produk ini 

direvisi berdasarkan masukan dari dosen 

pembimbing, peer reviewer, expert 
judgement (ahli materi dan media), 4 guru 

pengajar siswa difabel netra, dan respon 

dari 10 siswa difabel netra SMA/MA. 
b) Karakteristik Produk 

Modul kimia berhuruf Braille yang 

dikembangkan menggunakan pendekatan 

kontekstual dengan melakukan 
internalisasi 7 komponen pada pendekatan 

tersebut ke dalam modul. Modul ini 

berisikan peta konsep, petunjuk 
penggunaan modul, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

kegiatan belajar, lentera info, lentera 
motivasi, let’s discuss, science project, uji 

kompetensi, tingkat penguasaan materi, 

kunci jawaban, glosarium, dan daftar 

pustaka.  
2) Kualitas modul kimia berhuruf Braille 

yang telah dikembangkan adalah Baik (B) 

dengan skor rata-rata 132,25 dan 
persentase keidealan sebesar 82,65%. 

3) Respon 10 siswa difabel netra SMA/MA 

Inklusi kelas X terhadap modul kimia 
Braille adalah positif dengan perolehan 

skor rata-rata 11,4 dan persentase 

keidealan sebesar  95%. Dengan 

demikian, modul yang telah 
dikembangkan tersebut layak digunakan 

sebagai alternatif sumber belajar mandiri 

penunjang dan atau media belajar bagi 
siswa difabel netra. 
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b. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pengembangan yang dilakukan 

memiliki keterbatasan yaitu hanya diberi 

penilaian oleh 4 guru pengajar siswa difabel 
netra (2 guru kimia SMA/MA Inklusi, 1 Guru 

Pendamping Khusus, dan 1 Guru SMALB 

ahli Braille) dan direspon oleh 10 siswa 
difabel netra SMA/MA Inklusi kelas X. 

Selain itu, pada pengembangan tahap 

evaluasi tidak dilaksanakan, karena 
merupakan tahap uji lapangan secara luas 

yang membutuhkan variasi penelitian lain 

seperti eksperimen dan PTK. 

Internalisasi salah satu komponen dalam 
pendekatan kontekstual yaitu authentic 

assessment kurang optimal. Dalam modul ini 

disajikan media untuk melakukan penilaian 
kognitif, psikomotorik, dan afektif, namun 

panduan penilaian dari awal sampai akhir 

pembelajaran belum disajikan. 

 

c. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan 

Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Penelitian ini termasuk pengembangan 
sumber belajar kimia bagi siswa difabel 

netra. Adapun saran pemanfaatan, 

diseminasi, dan pengembangan produk lebih 
lanjut sebagi berikut. 

1. Saran Pemanfaatan 

Modul kimia kontekstual berhuruf Braille 

pada materi pokok Minyak Bumi yang telah 
dikembangkan perlu diuji cobakan dalam 

kegiatan pembelajaran kimia bagi siswa 

difabel netra kelas X SMA/MA/SMALB 
Inklusi. Hal ini untuk mengetahui kepahaman 

siswa difabel netra dan untuk mengetahui 

sejauh mana kekurangan dan kelebihan 
modul kimia tersebut. Pada proses 

pembelajaran, modul tersebut dapat 

digunakan sebagai sumber belajar mandiri 

baik di kelas maupun di luar kelas. 

2. Diseminasi 

Modul kimia kontekstual berhuruf Braille 
untuk SMA/MA/SMALB yang telah 

dikembangkan ini dapat diujicobakan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Setelah 
diujicobakan dan dipandang layak maka 

modul ini dapat disebarluaskan dan 

digunakan oleh guru kimia pengajar siswa 

difabel netra. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
Modul kimia berhuruf Braille materi 

Minyak Bumi dengan pendekatan 
kontekstual ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut dalam proses pembelajaran yang 

melibatkan guru dan siswa difabel netra. 

Guru diharapkan lebih kreatif dalam 

mengajar, sedangkan siswa difabel netra 
lebih aktif dalam belajar untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang lebih maksimal. 

Selain itu, perlu dikembangkan penelitian 
sejenis dengan materi pokok yang berbeda 

dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi 

JAWS dan atau Talk and Zoom, sehingga 
dapat digunakan sebagai talking book bagi 

siswa difabel netra. 
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