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INTISARI 

PENGEMBANGAN BUKU SAINS POPULER KIMIA BERBASIS 

KULINER DENGAN PENDEKATAN SETS 

Oleh: 

Dwie Arum Tiansyah 

16670008 

Pembimbing: Khamidinal, S.Si.,M.Si 

 

 Kesalahan dalam memasak sayuran serta bahaya akan penambahan 

penyedap rasa yang berlebihan pada makanan merupakan isu keseharian yang 

belum banyak dipahami oleh masyarakat. Kurang meleknya masyarakat akan 

sains dalam memasak makanan yang diolah masih menjadi hambatan. Sehingga 

diperlukan media edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat. Media berupa buku merupakan media yang tidak asing bagi 

masyarakat umum. Buku merupakan jendela dunia yang siapa saja bisa 

mengakses dan membacanya, membaca tentang ilmu kimia adalah suatu yang 

sulit untuk dimengerti bagi masyarakat umum, sehingga perlu diadakan buku 

kimia yang memiliki bahasa populer atau yang mudah dipahami. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Buku Sains Populer Kimia 

Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 

media dan reviewer (masyarakat). 

 Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner Dengan 

Pendekatan SETS  mengadaptasi model 4-D (Define, Design, Develop, 

Disseminate) yang dibatasai sampai tahap develop (pengembangan). Produk 

ditinjau oleh dosen pembimbing untuk mendapat saran dan masukan, kemudian 

kualitas produk dinilai oleh ahli materi, ahli media, dan 20 orang reviewer 

(masyarakat). Penilaian buku dilakukan dengan instrumen penilaian kualitas Skala 

Likert. Hasil penilaian berupa data kuantitatif kemudian dianalisis untuk 

menentukan kualitas produk. 
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 Hasil uji kualitas menunjukkan bahwa pengembangan Buku Sains Populer 

Kimia Berbasis Kuliner Dengan Pendekatan SETS memperoleh persentase 

keidealan kualitas  berdasarkan penilaian ahli materi 90% dengan kategori Sangat 

Baik (SB), ahli media 94,4% dengan kategori Sangat Baik (SB), dan reviewer 

(masyarakat) dengan penilaian materi 85% dengan kategori Sangat Baik (SB) dan 

penilaian media 84,6% dengan kategori Sangat Baik (SB). 

 

Kata Kunci: Penelitian pengembangan, Buku, Sains Populer, Kuliner, SETS
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pesatnya perkembangan era globalisasi menjadikan pendidikan  

mampu membentuk sikap dasar sains (melek sains) yang memiliki 

kemampuan berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu masalah atau isu 

masyarakat, sehingga mampu berperan menjadi sumber daya manusia yang 

kritis dan berkualitas dengan ditunjukkan sikap melek sains (Retno,2017). 

Sains dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memahami isu-isu yang 

terjadi di lingkungan sekitar dan melihatnya berdasarkan pandangan dan 

bukti-bukti sains. Melek sains dapat diartikan suatu kemampuan seseorang 

untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep sains 

serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh dalam 

kehidupan sehari-hari yang menunjukkan orang tidak melek akan sains, 

seperti memasang spanduk pada tiang listrik dalam keadaan basah, orang 

tidak menyadari bahwa yang namanya listrik itu selalu menuju ke tanah dan 

mencari perantara yang bersifat konduktor. Manusia dan tiang listrik adalah 

konduktor yang baik, apalagi dalam keadaan basah karena air merupakan 

penghantar listrik yang baik juga, sehingga orang yang menyentuhnya mudah 

terkena sengatan listrik dan bisa berakibat fatal, dan kejadian ini banyak 

terjadi di sekitar kita  (Liliasari, 2010). 

  Seorang penelti jurnal ilmiah Sujana mengemukakan bahwa “sains 

diperoleh melalui proses sepanjang hidup, berlangsung tidak hanya di sekolah 

atau melalui pendidikan formal saja, tetapi juga melalui interaksi dengan 

teman-teman dan masyarakat secara luas”. Pada memasak sayuran, sebelum 

di masak alangkah lebih baik jangan dipotong kecil-kecil sebab ruas 

permukaan yang meningkat akan menyebabkan nilai gizi yang hilang, pada 

memasak sayuran dengan suhu api yang besar juga akan mempengaruhi nilai 

gizi suatu makanan. Cara penyimpanan hingga pengolahan apabila tidak
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 melek akan sains akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Namun karena 

ketidak melekkan sains ada saja masyarakat yang memasak sayuran dipotong 

kecil-kecil dan menggunakan pewarna buatan dan penyedap rasa yang 

berlebihan padahal pewarna buatan dan penyedap rasa yang dipakai 

berlebihan mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia 

(Lukum, 2015). 

  Ilmu kimia sebagian besar merupakan ilmu percobaan. Seperti 

penemuan Archimedes, sebagian besar perkembangan ilmu kimia merupakan 

hasil dari penelitian, pengamatan dan percobaan, meskipun sering kali 

dilakukan dalam laboratorium (Chang,2004). Ilmu kimia bisa  terlihat dalam 

aktivitas sehari-hari seperti memasak, yaitu kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk menghidangkan suatu masakan. Memasak menjadi rutinitas 

yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, tidak semua orang 

mengetahui resep masakan makanan dengan kandungan kimia dan gizi yang 

tersedia. Secara garis besar, komponen makanan terdiri dari kandungan kimia 

yaitu: air, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, serta sedikit lipid. Buah 

dan sayur mengandung air yang cukup tinggi, berkisar antara 80-90%. Buah 

dan sayur mengandung protein dan asam amino yang relatif cukup rendah 

sehingga tidak diposisikan sebagai sumber protein bagi manusia. Umumnya 

buah dan sayur dijadikan sebagai sumber vitamin dan mineral (Pardede, 

2013). Agar suatu jenis makanan memiliki kualitas yang tinggi, maka perlu 

dilakukan pengolahan dan pengawetan terhadap makanan tersebut 

(Winarno,1993). Berdasarkan UUD No.18 tahun 2012 penggunaan bahan 

tambahan makanan semakin meningkat, setelah ditemukan adanya 

penemuan-penemuan mensintesis bahan kimia yang lebih praktis, murah dan 

mudah diproses. Masyarakat sudah menganggap penambahan bahan 

tambahan ke makanan perlu diberlakukan untuk meningkatkan mutu suatu 

produk untuk bersaing dipasaran. Bahan-bahan yang biasa digunakan yaitu 

pewarna, penyedap rasa, pengawet dan lain-lain. 

       Makanan sangat penting dalam kehidupan manusia, dari makanan 

manusia mendapatkan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk 
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beraktivitas dengan maksimal. Makanan yang dikonsumsi tidaklah harus 

terlihat menarik tetapi harus memiliki gizi yang baik dalam arti tidak 

mengandung bahan kimia yang berbahaya atau pengawet yang menyebabkan  

penyakit  berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pangan terdiri dari sumber hayati, 

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan 

dan air yang biasa diolah atau tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan 

makanan dan minuman (UUD No.18. tahun 2012). Resep masakan sangat 

dibutuhkan sebagai suatu sarana yang dapat menuntun pada saat penyiapan 

bahan-bahan makanan, cara pembuatan serta cara penyajian agar 

menghasilkan masakan dengan cita rasa yang lezat dan bergizi. Dari 

permasalahan tersebut sekarang ini sering kali seorang pengolah makanan 

seperti ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan pelajar lebih memilih untuk 

membeli olahan makanan cepat saji (junk food), yang kebersihan dan bahan-

bahan yang di gunakan belum tentu bersih dan halal (Fina Faradina,2017).  

       Adapun ayat Al-Qur’an yang membahas tentang pentingnya 

memilih makanan yang baik disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2:172 sebagai 

berikut :  

 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik 

yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah.”. (Departemen Agama R.I., Al-Qur’an 

dan Terjemahannya, 2010) 

Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menjelaskan : Telah Kami izinkan 

manusia untuk memakan semua yang halal yang Kami ciptakan di bumi bagi 

mereka, dan Kami melarang mereka agar tidak mengikuti jejak langkah setan. 



4 
 

 
 

Maka, wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kalian semua untuk 

memakan makanan yang enak dan baik dan bukan yang kotor dan keji. 

Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik. 

Syukurilah pula karunia ketaatan dan kemampuan diri kalian untuk 

melaksanakan perintah-Nya demi sempurnanya ibadah kalian. Al-Qur'ân 

telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal makanan. 

Diharamkannya bangkai itu sangat beralasan sekali karena binatang yang 

mati oleh sebab faktor ketuaan, atau mati karena terjangkit penyakit itu pada 

dasarnya mati karena zat beracun. Kalau kemudian binatang yang mati 

dengan cara seperti itu dikonsumsi oleh manusia, sangat mungkin ia akan 

mengalami keracunan. Jika binatang yang mati dengan cara demikian (juga 

yang mati tercekik), darahnya akan mengendap di dalam tubuhnya, padahal 

seperti diketahui, darah itu menyimpan zat beracun yang bersembunyi dalam 

pembuluh darah dan urine  (Shihab, 2002). 

          Dari latar belakang diatas, pengembangan buku sains populer 

kimia berbasis kuliner sangat diperlukan, karena kurang meleknya 

masyarakat akan sains dalam memasak dan hanya memiliki info memasak 

serta aktivitas lainnya berdasarkan sains di internet, sedangkan kebanyakan 

masyarakat atau ibu-ibu belum tentu semuanya bisa menggunakan internet . 

Jarang sekali ditemukannya buku sains populer kimia berbasis kuliner. Jadi, 

sangat di perlukan ketika buku ini dikembangkan sehingga masyarakat bisa 

mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat berdasarkan sains. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diidentifikasi 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana mengembangkan buku sains populer kimia berbasis kuliner 

dengan pendekatan SETS ?  

2. Bagaimana kualitas produk pengembangan buku sains populer kimia 

berbasis kuliner dengan pendekatan SETS berdasarkan penilaian dari ahli 

materi, ahli media dan reviewer (masyarakat) ? 
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C. Tujuan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian pengembangan ini adalah   

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan buku sains populer kimia berbasis kuliner dengan     

pendekatan SETS. 

2. Mengetahui kualitas produk pengembangan buku sains populer kimia 

berbasis kuliner dengan pendekatan SETS berdasarkan penilaian dari ahli 

materi, ahli media dan reviewer (masyarakat). 

 

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan 

Produk pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Pengembangan buku sains populer kimia berbasis kuliner berbentuk media 

cetak dengan ukuran A5 dengan menggunakan Microsoft Word 2010 dan 

CorelDRAW 2017. 

2. Buku yang dikembangkan terdiri dari tiga bagian : 

a. Bagian Pendahuluan 

 Bagian pendahuluan dari pengembangan buku meliputi cover, kata 

pengantar dan daftar isi. 

b. Bagian isi  

 Bagian isi meliputi kandungan kimia dan  pengolahan yang baik pada 

sayuran. Jenis-jenis bahan alat memasak. Pengaruh penyedap rasa 

(MSG). 

c. Bagian penutup 

 Bagian penutup meliputi glosarium, daftar pustaka dan profil penulis. 

3. Buku yang dikembangkan merupakan hasil studi pustaka dari berbagai 

sumber referensi, antara lain sumber ilmu kimia pangan, nutrisionist, web 

kedokteran, web kesehatan dan jurnal hasil penelitian. 

4. Dapat dipakai oleh siapa saja sebagai acuan belajar untuk mengkonsumsi 

masakan yang baik dan sehat berdasarkan sains. 
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E. Manfaat Pengembangan 

1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat menggunakan buku yang dikembangkan menjadi salah 

satu acuan dalam mengkonsumsi masakan yang baik dan sehat 

berdasarkan sains. 

2. Bagi peneliti/penulis 

a) Peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan buku. 

b) Peneliti dapat menambah wawasan serta kreativitas peneliti sebagai 

calon pendidik dalam mengembangkan buku sains populer kimia 

berbasis kuliner. 

3. Bagi umum/pembaca. 

 Pembaca dapat menjadikan sebagai bahan atau referensi untuk 

mengembangkan buku sains populer kimia berbasis kuliner. 

 

F.  Asumsi dan Batasan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan ini yaitu : 

a. Buku dapat menjadi sumber pengetahuan dalam mempelajari memasak 

yang baik dan sehat berdasarkan sains. 

b. Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner belum banyak 

dikembangkan. 

c. Dosen pembimbing memahami standar mutu buku yang baik dan 

memiliki pengetahuan yang baik terhadap materi sains populer kimia 

berbasis kuliner. 

d. Ahli materi memiliki pemahaman yang baik tentang kebenaran konsep 

kimia pada buku sains populer kimia berbasis kuliner. 

e. Ahli media memiliki pemahaman tentang standar kualitas buku yang  

baik.  

f. Peer reviewer memahami standar mutu buku yang baik dan memiliki 

pemahaman yang baik tentang standar kualitas buku. 
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2. Batasan pengembangan ini yaitu : 

a. Materi pada Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner Dengan 

Pendekatan SETS hanya mencakup bahan makanan sayuran. 

b. Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner Dengan Pendekatan 

SETS ini hanya ditinjau oleh dosen pembimbing, satu orang ahli 

materi, satu orang ahli media dan tiga orang peer reviewer untuk 

memberi masukan. 

 

G.  Definisi Istilah 

1. Penelitian pengembangan  

Penelitian pengembangan Menurut Sugiyono (2009) merupakan metode 

Penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

2. Buku  

Buku mengandung informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

apa yang terjadi pada masa yang lalu, masa sekarang, dan kemungkinan 

masa yang akan datang sehingga memperluas wawasan pembaca serta 

dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperoleh gagasan baru Karya 

Ilmiah Populer.  

3. Karya ilmiah populer  

Karya ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan 

tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana 

mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. 

4. Kimia 

Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Unsur 

dan senyawa adalah zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia. 

5. Kuliner (Memasak) 

Kuliner adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas 

memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa 

masakan berupa lauk-pauk, panganan maupun minuman. Kuliner tidak 
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terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan 

konsumsi makanan sehari-hari. 

6. Pendekatan SETS 

SETS ( Science, Environment, Technology, Society) adalah pendekatan 

yang yang mengaitkan antara sains, teknologi dan masyarakat dengan 

mempertimbangkan manfaat atau kerugian dari penggunaan konsep sains 

tersebut



 
  

56 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan Produk 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS 

dikembangkan dengan menggunakan model 4-D (define, design, develop, 

dan dessiminate) yang dibatasi sampai tahap develop. Produk merupakan 

buku berukuran A5 yang berisi pembahasan tentang kuliner (aktivitas 

memasak). Pada pembahasan materi diharapkan bisa menjadi referensi 

masyarakat untuk memasak yang baik berdasarkan sains. 

2. Hasil penilaian kualitas Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner 

dengan Pendekatan SETS dari dosen ahli materi memperoleh skor 36 dari 

skor maksimal 40 dengan presentase keidealan 90 % dan termasuk kategori 

SB (Sangat Baik). Hasil penilaian dari dosen ahli media memperoleh skor 

34 dari skor maksimal 36 dengan presentase 94,4 % dan termasuk kategori 

SB (Sangat Baik). Hasil penilaian dari reviewer (masyarkat) dalam aspek 

materi memperoleh skor 680 dari skor maksimal 800 dengan presentase 

85% termasuk kategori SB (Sangat Baik) dan penilaian dari reviewer 

(masyarkat) dalam aspek media memperoleh skor 603 dari skor maksimal 

720 dengan presentase 84,6 %  termasuk kategori SB (Sangat Baik). 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Buku yang dikembangkan hanya mencakup cara mengkonsumsi sayuran. 

2. Tidak semua tentang jenis bahan alat memasak dibahas. 

3. Buku yang dikembangkan tidak dilakukan diseminasi.
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C. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran pemanfaatan  

Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS 

yang telah dikembangkan perlu diuraikan dengan pembahasan yang lebih 

sederhana lagi agar dapat digunakan oleh pelajar maupun masyarakat. 

2. Diseminasi 

Apabila Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan 

SETS telah melalui tahap uji coba secara luas dan dinyatakan layak. 

Produk ini dapat disebarluaskan, sehingga produk ini dapat dimanfaatkan 

oleh banyak pihak. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS 

masih dapat untuk dikembangkan lagi untuk penelitian lebih lanjut. 

Penelitian lanjutan dapat berupa uji coba produk secara luas untuk dapat 

melakukan revisi secara lebih rinci terhadap produk yang dikembangkan. 

Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian sejenis dengan materi pokok 

yang berbeda (misalnya terkait kuliner/cara memasak daging atau makanan 

lainnya) sehingga harapannya akan terwujud produk-produk baru sejenis 

dengan kualitas lebih baik lagi. 
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LEMBAR PENILAIAN DOSEN AHLI MATERI TERHADAP “ PENGEMBANGAN BUKU SAINS POPULER KIMIA BERBASIS 

KULINER DENGAN PENDEKATAN SETS“ 

Nama   : ……………………………. 

NIP  : ……………………………. 

Institusi : …………………………….  

Petunjuk Pengisian : 

1. Lakukan penilaian terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 

2. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis 

Kuliner dengan Pendekatan SETS dengan ketentuan sebagai berikut : 

SB  = Sangat baik 

B  = Baik 

K = Kurang 

SK = Sangat Kurang 

3. Pengisian dilakukan pada tiap-tiap kolom, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, tulislah kritik dan saran 

Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan 

4. Terimakasih kami ucapkan atas kerjasamanya 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

 

A. ASPEK ISI 

1. Kedalaman materi 

2. Kebenaran konsep kimia 

3. Kesesuain antara materi dengan perkembangan ilmu kimia 

B. ASPEK BAHASA 

1. Komunikatif 

2. Tidak bermakna ganda 

3. Keakuratan notasi/simbol 

4. Ketepatan struktur kalimat 

C. ASPEK PENDEKATAN SETS ( Science, Environment, Technology, Society) 

1. Hubungan antara konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari  

2. Kesesuaian antara penggunaan informasi baru yang mencakup sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat 

3. Keterkaitan antara cara memasak dengan pendekatan SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

 

No. Aspek 

Penilaian 

Indikator Skor Saran/Perbaikan 

SB B K SK 

1. Isi Kedalaman materi       

Kebenaran konsep kimia      

Kesesuain antara materi dengan 

perkembangan ilmu kimia 

     

2. Bahasa Komunikatif      

Tidak bermakna ganda      

Keakuratan notasi/simbol      

Ketepatan struktur kalimat      

3. Aspek 

Pendekatan 

SETS 

Hubungan antara konsep kimia dengan 

kehidupan sehari-hari 

     

Kesesuaian antara  penggunaan informasi 

baru yang mencakup sains, lingkungan 

teknologi dan masyarakat 

     

Keterkaitan antara cara memasak dengan 

pendekatan SETS (sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat) 
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RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN PENELITIAN AHLI MATERI 

No. Aspek Indikator Skor Kriteria 

1. Isi  Kedalaman materi SB Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan, sesuai 

perkembangan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan disajikan secara rinci 

B 

 

Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan, sesuai 

perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK 

K Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan dan sesuai 

perkembangan masyarakat 

SK Jika kedalaman materi kimia tidak dapat menambah wawasan pengetahuan, tidak 

sesuai perkembangan masyarakat, perkembangan IPTEK dan disajikan secara 

tidak rinci 

Kebenaran konsep 

kimia 

SB Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia, 

tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca, sumber referensi terpercaya 

dan eksperimen yang disajikan sesuai dengan konsep kimia 

B Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia, 

tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca dan sumber referensi 

terpercaya  

K Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia 

dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca 

SK Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini tidak sesuai dengan pendapat ahli 

kimia, menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca, sumber referensi tidak 

terpercaya dan eksperimen yang disajikan tidak sesuai dengan konsep kimia 
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Kesesuain antara 

materi dengan 

perkembangan ilmu 

kimia 

 

SB Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan; menampilkan 

fenomena dan potensi yang ada disekitar dan sesuai dengan keilmuan kimia terkini 

B Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan; menampilkan 

fenomena dan potensi yang ada disekitar  

K Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan 

SK Jika materi yang disajikan tidak up to date; materi yang disajikan tidak relevan; 

tidak menampilkan fenomena dan potensi yang ada disekitar dan tidak sesuai 

dengan keilmuan kimia terkini 

2. Bahasa  Komunikatif SB Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, saling berhubungan dan 

sederhana 

B Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami dan saling berhubungan  

K Jika bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami 

SK Jika bahasa yang digunakan tidak jelas, tidak mudah dipahami, tidak saling 

berhubungan dan tidak sederhana 

Tidak bermakna 

ganda 

SB Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran, keraguan, 

miskonsepsi dan ketidakjelasan 

B Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran keraguan dan 

miskonsepsi  

K 

 

Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran dan keraguan 

SK Jika bahasa yang digunakan banyak menimbulkan banyak penafsiran, keraguan, 

miskonsepsi dan ketidakjelasan 

Keakuratan 

notasi/simbol 

SB Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional, konsisten, memperjelas 

makna kalimat dan sesuai dengan konteks kalimat 
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B Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional, konsisten dan memperjelas 

makna kalimat  

K Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional dan konsisten 

SK Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan tidak proposional, tidak konsisten, tidak 

memperjelas makna kalimat dan tidak sesuai dengan konteks kalimat 

Ketepatan struktur 

kalimat 

SB Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, disusun 

secara efektif, konsisten  dalam menggunakan istilah dan  penggunaan tanda baca 

sesuai 

B Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, disusun 

secara efektif dan konsisten dalam menggunakan istilah  

K Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan disusun 

secara efektif 

SK Jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, tidak 

disusun secara efektif, tidak konsisten dalam menggunakan istilah dan penggunaan 

tanda baca tidak sesuai 

3. Aspek 

Pendekatan 

SETS 

Hubungan antara 

konsep kimia 

dengan kehidupan 

sehari-hari  

 

SB Jika penjabaran materi dalam cara memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG sesuai dengan konsep kimia, berdasarkan menurut para ahli, 

menggunakan istilah-istilah yang tepat dan melibatkan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari 

B Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG sesuai dengan konsep kimia, berdasarkan menurut para ahli dan 

menggunakan istilah-istilah yang tepat  
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K Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG sesuai dengan konsep kimia dan berdasarkan menurut para ahli 

SK Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG tidak sesuai dengan konsep kimia, tidak berdasarkan menurut 

para ahli, tidak  menggunakan istilah-istilah yang tepat dan tidak melibatkan 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 

Kesesuaian antara 

penggunaan 

informasi baru yang 

mencakup sains, 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat 

SB Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 4 

aspek SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 

B Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 3 

aspek SETS  

K Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 2 

aspek SETS  

SK Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG tidak menggunakan informasi baru dan tidak mencakup tentang 

ke 4 aspek SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 

Keterkaitan antara 

cara memasak 

dengan pendekatan 

SETS (sains, 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat) 

 

SB Jika cara memasak berkaitan dengan ke 4 aspek SETS ( sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat) 

B Jika cara memasak berkaitan dengan ke 3 aspek SETS  

K Jika cara memasak berkaitan dengan ke 2 aspek SETS  

SK Jika cara memasak tidak berkaitan dengan ke 4 aspek SETS ( sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat) 
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LEMBAR PENILAIAN DOSEN AHLI MEDIA TERHADAP “ PENGEMBANGAN BUKU SAINS POPULER KIMIA BERBASIS 

KULINER DENGAN PENDEKATAN SETS“ 

Nama   : ……………………………. 

NIP  : ……………………………. 

Institusi : …………………………….  

Petunjuk Pengisian : 

1. Lakukan penilaian terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 

2. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis 

Kuliner dengan Pendekatan SETS dengan ketentuan sebagai berikut : 

SB = Sangat baik 

B = Baik  

K = Kurang 

SK = Sangat Kurang 

3. Pengisian dilakukan pada tiap-tiap kolom, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, tulislah kritik dan saran 

Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan 

4. Terimakasih kami ucapkan atas kerjasamanya 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

A. ASPEK PENYAJIAN 

1. Teknik penyajian 

2. Kelengkapan penyajian 

B. ASPEK KEGRAFIKAN 

1. Desain sampul buku (cover) 

2. Desain isi buku 

3. Tipografi isi buku 

C. KARAKTERISTIK BUKU 

1. Judul buku bersifat komunikatif 

2. Materi/ isi buku bersifat nyata 

3. Disajikan dengan bahasa populer  

4. Pernyataan dalam buku tidak bernada meragukan 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

No. Aspek 

Penilaian 

Indikator Skor Saran/Perbaikan 

SB B K SK 

1. Penyajian Teknik penyajian       

Kelengkapan penyajian      

2. Kegrafikan Desain sampul buku (cover)      

Desain isi buku      

Tipografi isi buku      

3. Karakteristik 

Buku 

Judul buku bersifat 

komunikatif 

     

Materi/ isi buku bersifat 

nyata 

     

Disajikan dengan bahasa 

populer  

     

Pernyataan dalam buku 

tidak bernada meragukan 
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RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN PENELITIAN AHLI MEDIA 

 

No. Aspek Indikator Skor Kriteria 

3. Penyajian  Teknik penyajian 

 

SB Jika penyajian materi secara runtut, sub materi satu dengan lainnya berhubungan dan 

menyertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

B Jika penyajian materi secara runtut dan sub materi satu dengan lainnya berhubungan  

K Jika penyajian materi secara runtut 

SK Jika penyajian materi tidak runtut, sub materi satu dengan lainnya tidak berhubungan 

dan tidak menyertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

Kelengkapan 

penyajian 

SB Jika terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium dan daftar pustaka 

B Jika terdapat kata pengantar, daftar isi dan glosarium  

K Jika terdapat kata pengantar, daftar isi 

SK Jika tidak terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium dan daftar pustaka 

4. Kegrafikan  Desain sampul 

modul (cover) 

SB Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi, ukuran huruf proporsional dan warna sampul menarik 

B Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi dan ukuran huruf proporsional  
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K 

 

Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi 

SK Jika penulisan judul tidak menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar tidak 

mendukung isi materi, ukuran huruf tidak proporsional dan warna sampul tidak 

menarik 

Desain isi buku SB Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, tata letak label tepat dan ukuran 

gambar/animasi dalam buku proporsional 

B Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai dan tata letak label tepat  

K Jika isi buku jelas dan tata letak gambar sesuai 

SK Jika isi buku tidak jelas, tata letak gambar tidak sesuai, tata letak label tdak tepat dan 

ukuran gambar/animasi dalam buku tidak proporsional 

Tipografi isi modul SB Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, italic, 

capital, small capital) tidak berlebihan dan tidak menggunakan jenis huruf dekoratif 

dan ukuran huruf proporsional 

B Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, italic, 

capital, small capital) tidak berlebihan dan tidak menggunakan jenis huruf dekoratif  

K Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf dan penggunaan variasi huruf ( bold, 

italic, capital, small capital) tidak berlebihan  



76 
 

 
  

SK Jika tidak konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, 

italic, capital, small capital)  berlebihan menggunakan jenis huruf dekoratif dan ukuran 

huruf tidak proporsional 

6. Karakteristik 

Buku 

Judul buku bersifat 

komunikatif  

SB Jika judul buku mudah dipahami,tidak berlebihan, mudah ditangkap maksudnya dan 

cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya 

B Jika judul buku mudah dipahami,tidak berlebihan dan mudah ditangkap maksudnya  

K Jika judul buku mudah dipahami dan tidak berlebihan 

SK Jika judul buku tidak mudah dipahami, berlebihan, tidak mudah ditangkap maksudnya 

dan tidak cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya 

Materi/ isi buku 

bersifat nyata 

SB Jika isi buku merupakan materi yang  jelas, faktual dan konkret seolah-olah melihat, 

merasa, atau mengalami sendiri situasi yang ditulis  

B Jika isi buku merupakan materi yang  jelas, faktual dan konkret  

SK Jika isi buku merupakan materi yang  jelas dan faktual  

K Jika isi buku merupakan materi yang tidak jelas, tidak faktual dan  tidak konkret 

seolah-olah tidak melihat, tidak merasa, atau tidak mengalami sendiri situasi yang 

ditulis 

Disajikan dengan 

bahasa populer  

SB Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), menyenangkan, 

menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat  
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B Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), menyenangkan 

dan menarik 

K Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), dan 

menyenangkan 

SK Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang  tidak akrab (komunikatif), tidak 

menyenangkan, tidak menarik, dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat 

Pernyataan-

pernyataan dalam 

buku tidak bernada 

meragukan 

SB Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca, tidak bernada meragukan, tidak 

ceroboh dan tidak urakan 

B Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca, tidak bernada meragukan dan tidak 

ceroboh 

K  Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca dan tidak bernada meragukan 

SK Jika penyataan dalam buku tidak meyakinkan pembaca, bernada meragukan,  ceroboh 

dan urakan 
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LEMBAR PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP 

“PENGEMBANGAN BUKU SAINS POPULER KIMIA BERBASIS KULINER DENGAN PENDEKATN SETS“ 

Nama   : ……………………………. 

NIP  : ……………………………. 

Institusi : ……………………………. 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Lakukan penilaian terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner dengan Pendekatan SETS berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 

2. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Sains Populer Kimia Berbasis 

Kuliner dengan Pendekatan SETS dengan ketentuan sebagai berikut : 

SB = Sangat baik 

B  = Baik 

K = Kurang 

SK = Sangat Kurang 

3. Pengisian dilakukan pada tiap-tiap kolom, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu kekurangan, tulislah kritik dan saran 

Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan 

4. Terimakasih kami ucapkan atas kerjasamanya 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

A. ASPEK ISI 

1. Kedalaman materi 

2. Kebenaran konsep kimia 

3. Kesesuain antara materi dengan perkembangan ilmu kimia 

B. ASPEK BAHASA 

1. Komunikatif 

2. Tidak bermakna ganda 

3. Keakuratan notasi/simbol 

4. Ketepatan struktur kalimat 

C. ASPEK PENYAJIAN 

1. Teknik penyajian 

2. Kelengkapan penyajian 

D. ASPEK KEGRAFIKAN 

1. Desain sampul buku (cover) 

2. Desain isi buku 

3. Tipografi isi buku 
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E. ASPEK PENDEKATAN SETS ( Science, Environment, Technology, Society) 

1. Hubungan antara konsep kimia dengan kehidupan sehari-hari  

2. Kesesuaian antara penggunaan informasi baru yang mencakup sains, lingkungan teknologi dan masyarakat 

3. Keterkaitan antara cara memasak dengan pendekatan SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 

F. KARAKTERISTIK BUKU 

1. Judul buku bersifat komunikatif 

2. Materi/ isi buku bersifat nyata 

3. Disajikan dengan bahasa populer  

4. Pernyataan dalam buku tidak bernada meragukan 
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INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 

No. Aspek 

Penilaian 

Indikator Skor Saran/Perbaikan 

SB B K SK 

1. Isi Kedalaman materi      

Kebenaran konsep kimia      

Kesesuain antara materi 

dengan perkembangan ilmu 

kimia 

     

2. Bahasa Komunikatif      

Tidak bermakna ganda      

Keakuratan notasi/simbol      

Ketepatan struktur kalimat      

3. Penyajian Teknik penyajian       

Kelengkapan penyajian      

4. Kegrafikan Desain sampul buku (cover)      

Desain isi buku      

Tipografi isi buku      

5. Aspek 

Pendekatan 

Hubungan antara konsep kimia 

dengan kehidupan sehari-hari 
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SETS Kesesuaian antara penggunaan 

informasi baru yang mencakup 

sains, lingkungan teknologi 

dan masyarakat 

     

Keterkaitan antara cara 

memasak dengan pendekatan 

SETS (sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat) 

 

     

6. Karakteristik 

Buku 

Judul buku bersifat 

komunikatif 

     

Materi/ isi buku bersifat nyata      

Disajikan dengan bahasa 

populer  

     

Pernyataan dalam buku tidak 

bernada meragukan 
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RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Aspek Indikator Skor Kriteria 

1. Isi  Kedalaman materi SB Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan, sesuai 

perkembangan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan disajikan secara rinci 

B 

 

Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan, sesuai 

perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK 

K Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan pengetahuan dan sesuai 

perkembangan masyarakat 

SK Jika kedalaman materi kimia tidak dapat menambah wawasan pengetahuan, tidak 

sesuai perkembangan masyarakat, perkembangan IPTEK dan disajikan secara tidak 

rinci 

Kebenaran konsep 

kimia 

SB Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia, tidak 

menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca, sumber referensi terpercaya dan 

eksperimen yang disajikan sesuai dengan konsep kimia 

B Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia, tidak 

menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca dan sumber referensi terpercaya  

K Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini sesuai dengan pendapat ahli kimia dan 

tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca 

SK Jika keakuratan konsep kimia dalam buku ini tidak sesuai dengan pendapat ahli kimia, 

menimbulkan banyak penafsiran bagi pembaca, sumber referensi tidak terpercaya dan 

eksperimen yang disajikan tidak sesuai dengan konsep kimia 
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Kesesuain antara 

materi dengan 

perkembangan ilmu 

kimia 

 

SB Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan; menampilkan 

fenomena dan potensi yang ada disekitar dan sesuai dengan keilmuan kimia terkini 

B Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan; menampilkan 

fenomena dan potensi yang ada disekitar  

K Jika materi yang disajikan up to date; materi yang disajikan relevan 

SK Jika materi yang disajikan tidak up to date; materi yang disajikan tidak relevan; tidak 

menampilkan fenomena dan potensi yang ada disekitar dan tidak sesuai dengan 

keilmuan kimia terkini 

2. Bahasa  Komunikatif SB Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, saling berhubungan dan sederhana 

B Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami dan saling berhubungan  

K Jika bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami 

SK Jika bahasa yang digunakan tidak jelas, tidak mudah dipahami, tidak saling 

berhubungan dan tidak sederhana 

Tidak bermakna 

ganda 

SB Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran, keraguan, 

miskonsepsi dan ketidakjelasan 

B Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran keraguan dan 

miskonsepsi  

K 

 

Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan banyak penafsiran dan keraguan 

SK Jika bahasa yang digunakan banyak menimbulkan banyak penafsiran, keraguan, 

miskonsepsi dan ketidakjelasan 

Keakuratan 

notasi/simbol 

SB Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional, konsisten, memperjelas makna 

kalimat dan sesuai dengan konteks kalimat 
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B Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional, konsisten dan memperjelas 

makna kalimat  

K Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proposional dan konsisten 

SK Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan tidak proposional, tidak konsisten, tidak 

memperjelas makna kalimat dan tidak sesuai dengan konteks kalimat 

Ketepatan struktur 

kalimat 

SB Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, disusun secara 

efektif, konsisten  dalam menggunakan istilah dan  penggunaan tanda baca sesuai 

B Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, disusun secara 

efektif dan konsisten dalam menggunakan istilah  

K Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dan disusun 

secara efektif 

SK Jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, tidak 

disusun secara efektif, tidak konsisten dalam menggunakan istilah dan penggunaan 

tanda baca tidak sesuai 

3. Penyajian  Teknik penyajian 

 

SB Jika penyajian materi secara runtut, sub materi satu dengan lainnya berhubungan dan 

menyertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

B Jika penyajian materi secara runtut dan sub materi satu dengan lainnya berhubungan  

K Jika penyajian materi secara runtut 
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SK Jika penyajian materi tidak runtut, sub materi satu dengan lainnya tidak berhubungan 

dan tidak menyertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

Kelengkapan 

penyajian 

SB Jika terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium dan daftar pustaka 

B Jika terdapat kata pengantar, daftar isi dan glosarium  

K Jika terdapat kata pengantar, daftar isi 

SK Jika tidak terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium dan daftar pustaka 

4. Kegrafikan  Desain sampul 

modul (cover) 

SB Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi, ukuran huruf proporsional dan warna sampul menarik 

B Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi dan ukuran huruf proporsional  

K 

 

Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar mendukung isi 

materi 

SK Jika penulisan judul tidak menggunakan kombinasi huruf yang sesuai gambar tidak 

mendukung isi materi, ukuran huruf tidak proporsional dan warna sampul tidak 

menarik 

Desain isi buku SB Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, tata letak label tepat dan ukuran 

gambar/animasi dalam buku proporsional 

B Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai dan tata letak label tepat  

K Jika isi buku jelas dan tata letak gambar sesuai 



87 
 

 
  

SK Jika isi buku tidak jelas, tata letak gambar tidak sesuai, tata letak label tdak tepat dan 

ukuran gambar/animasi dalam buku tidak proporsional 

Tipografi isi modul SB Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, italic, 

capital, small capital) tidak berlebihan dan tidak menggunakan jenis huruf dekoratif 

dan ukuran huruf proporsional 

B Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, italic, 

capital, small capital) tidak berlebihan dan tidak menggunakan jenis huruf dekoratif  

K Jika konsisten dalam penggunaan jenis huruf dan penggunaan variasi huruf ( bold, 

italic, capital, small capital) tidak berlebihan  

SK Jika tidak konsisten dalam penggunaan jenis huruf, penggunaan variasi huruf ( bold, 

italic, capital, small capital)  berlebihan menggunakan jenis huruf dekoratif dan ukuran 

huruf tidak proporsional 

5 Aspek 

Pendekatan 

SETS 

Hubungan antara 

konsep kimia 

dengan kehidupan 

sehari-hari  

 

SB Jika penjabaran materi dalam cara memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG sesuai dengan konsep kimia, berdasarkan menurut para ahli, 

menggunakan istilah-istilah yang tepat dan melibatkan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari 

B Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan penggunaan 

MSG sesuai dengan konsep kimia, berdasarkan menurut para ahli dan menggunakan 

istilah-istilah yang tepat  

K Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan penggunaan 

MSG sesuai dengan konsep kimia dan berdasarkan menurut para ahli 
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SK Jika penjabaran materi dalam cara memasak, memilih alat memasak dan penggunaan 

MSG tidak sesuai dengan konsep kimia, tidak berdasarkan menurut para ahli, tidak  

menggunakan istilah-istilah yang tepat dan tidak melibatkan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari 

Kesesuaian antara 

penggunaan 

informasi baru yang 

mencakup sains, 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat 

SB Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 4 aspek 

SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 

B Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 3 aspek 

SETS  

K Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG menggunakan informasi baru yang mencakup tentang ke 2 aspek 

SETS  

SK Jika semua penjabaran materi dalam memasak sayuran, memilih alat memasak dan 

penggunaan MSG tidak menggunakan informasi baru dan tidak mencakup tentang ke 4 

aspek SETS (sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) 

Keterkaitan antara 

cara memasak 

dengan pendekatan 

SETS (sains, 

lingkungan, 

teknologi dan 

masyarakat) 

 

SB Jika cara memasak berkaitan dengan ke 4 aspek SETS ( sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat) 

B Jika cara memasak berkaitan dengan ke 3 aspek SETS  

K Jika cara memasak berkaitan dengan ke 2 aspek SETS  

SK Jika cara memasak tidak berkaitan dengan ke 4 aspek SETS ( sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat) 
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 Karakteristik 

Buku 

Judul buku bersifat 

komunikatif  

SB Jika judul buku mudah dipahami,tidak berlebihan, mudah ditangkap maksudnya dan 

cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya 

B Jika judul buku mudah dipahami,tidak berlebihan dan mudah ditangkap maksudnya  

K Jika judul buku mudah dipahami dan tidak berlebihan 

SK Jika judul buku tidak mudah dipahami, berlebihan, tidak mudah ditangkap maksudnya 

dan tidak cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya 

Materi/ isi buku 

bersifat nyata 

SB Jika isi buku merupakan materi yang  jelas, faktual dan konkret seolah-olah melihat, 

merasa, atau mengalami sendiri situasi yang ditulis  

B Jika isi buku merupakan materi yang  jelas, faktual dan konkret  

SK Jika isi buku merupakan materi yang  jelas dan faktual  

K Jika isi buku merupakan materi yang tidak jelas, tidak faktual dan  tidak konkret 

seolah-olah tidak melihat, tidak merasa, atau tidak mengalami sendiri situasi yang 

ditulis 

Disajikan dengan 

bahasa populer  

SB Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), menyenangkan, 

menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakyat  

B Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), menyenangkan 

dan menarik 

K Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab (komunikatif), dan 
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menyenangkan 

SK Jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang  tidak akrab (komunikatif), tidak 

menyenangkan, tidak menarik, dan tidak mudah dipahami oleh masyarakyat 

Pernyataan-

pernyataan dalam 

buku tidak bernada 

meragukan 

SB Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca, tidak bernada meragukan, tidak 

ceroboh dan tidak urakan 

B Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca, tidak bernada meragukan dan tidak 

ceroboh 

K  Jika penyataan dalam buku meyakinkan pembaca dan tidak bernada meragukan 

   SK Jika penyataan dalam buku tidak meyakinkan pembaca, bernada meragukan,  ceroboh 

dan urakan 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

PERHITUNGAN KUALITAS PRODUK 

a. Perhitungan kualitas berdasarkan dosen ahli materi 

b. Perhitungan kualitas berdasarkan dosen ahli madia 

c. Perhitungan kualitas berdasarkan reviewer (masyaraka)
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PERHITUNGAN KUALITAS BUKU SAINS POPULER KIMIA BERBASIS 

KULINER DENGAN PENDEKATAN SETS BERDASARKAN PEROLEHAN 

SKOR 

 

A. Perhitungan Kualitas Berdasarkan Penilaian Ahli Materi 

1) Tabel data hasil kualitas buku sains populer kimia berbasis kuliner 

dengan pendekatan sets menurut dosen ahli materi 

No.  

Aspek 

Indika- 

Tor 

Skor   

Skor 

 

  

Skor 

Maks. 

Ideal 

Presentase 

keidealan 

(%) 

Kategori 

1 Kelayakan 

Isi 

1 3 11 12 91,7% SB 

2 4 

3 4 

2 Bahasa 4 4 14 16 87,5% SB 

5 4 

6 3 

7 3 

3 SETS 

(Science, 

Environ-

ment, 

Technology, 

Society) 

 

8 

 

4 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

91,7% 

 

 

SB  

9 

 

3 

 

10 

 

4 

Total 36 36 40 90% SB 

 

2) Perhitungan Kualitas Produk Tiap Aspek 

a. Aspek Kelayakan Isi 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (12   3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

     = 
 

 
  x (12 + 3) = 7,5 
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2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 +  (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 +  (1,5) > X > 7,5 9 > X   1,5 

2 Kurang baik 7,5 > X      7,5    (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5    (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 11 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 1 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 91,7 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek kelayakan isi adalah Sangat Baik (SB). 

 

 

b. Aspek Kelayakan Bahasa 

 

1)   Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 4 x 4 = 16 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 4 x 1 = 4 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (16   4) = 2 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  
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     = 
 

 
  x (16 + 4) = 10 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   10 +  (2) X   12 

3 Baik 10 + (2) > X > 10 12 > X   10 

2 Kurang baik 10 > X      10    (2) 10 > X   8 

1 Sangat kurang X <  10   (2) X < 8 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 14 berada pada rentang X   12 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 14 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 87,5 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek kelayakan bahasa adalah Sangat Baik 

(SB). 

 

 

c. Aspek  SETS (Science, Environ-ment, Technology, Society) 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 
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      =  
 

 
 x (12   3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

     = 
 

 
  x (12 + 3) = 7,5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 +   (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 +  (1,5) > X > 7,5 9 > X   1,5 

2 Kurang baik 7,5 > X      7,5   (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5    (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 11 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 1 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 91,7 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek SETS (Science, Environ-ment, 

Technology, Society) adalah Sangat Baik (SB). 

 

3) Perhitungan kualitas produk secara keseluruhan 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 10 x 4 = 40 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 10 x 1 = 10 



96 
 

 
  

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (40   10) = 5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (40 + 10) = 25 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   25 +  (5) X   30 

3 Baik 25 + (5) > X > 25 30 > X   25 

2 Kurang baik 25 > X      25    (5) 25 > X  20 

1 Sangat kurang X <  25    (5) X < 20 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 36 berada pada rentang X   30 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 36 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 90 % 

 

Berdasarkan kriteria penilaian ideal oleh dosen ahli materi, secara 

keseluruhan kualitas buku sains populer kimia berbasis kuliner dengan 

pendekatan sets adalah Sangat Baik (SB), skor yang diperoleh yaitu 36 

dengan presentase 90%. 
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B. Perhitungan Kualitas Berdasarkan Penilaian Ahli Media 

1) Tabel data hasil kualitas buku sains populer kimia berbasis kuliner 

dengan pendekatan sets menurut dosen ahli media 

No.  

Aspek 

Indika- 

Tor 

Skor   

Skor 

 

  

Skor 

Maks. 

Ideal 

Presentase 

keidealan 

(%) 

Kategori 

1 Penyajian 1 4 8 8 100% SB 

2 4 

2 Kegrafikan 3 4 11 12 91,7% SB 

4 3 

5 4 

3 Karakteris- 

tik Buku 

6 4 15 16 93,8% SB 

7 4 

8 3 

9 4 

Total 46 34 36 94,4% SB 

 

2) Perhitungan Kualitas Produk Tiap Aspek 

 

a. Aspek Penyajian 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 2 x 4 = 8 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 2 x 1 = 2 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (8   2) = 1 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (8 + 2) = 5 
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2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   5 +  (1) X   6 

3 Baik 5 +  (1) > X > 10 6 > X   5 

2 Kurang baik 5 > X     5    (1) 5 > X   4 

1 Sangat kurang X <  10    (2) X < 4 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 8 berada pada rentang X   6 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

 

 
 = 8 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
 

 
  x 100% = 100 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek penyajian adalah Sangat Baik (SB). 

 

b. Aspek Kegrafikan 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (12   3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  
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     = 
 

 
  x (12 + 3) = 7,5 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 +  (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 +  (1,5) > X > 7,5 9 > X   1,5 

2 Kurang baik 7,5 > X      7,5    (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5    (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 11 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 1 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 91,7 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek kegrafikan adalah Sangat Baik (SB). 

 

 

c. Karakteristik Buku 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 4 x 4 = 16 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 4 x 1 = 4 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (16   4) = 2 
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    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

     = 
 

 
  x (16 + 4) =  10 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   10 +  (2) X   12 

3 Baik 10 + (2) > X > 10 12 > X   10 

2 Kurang baik 10 > X      10    (2) 10 > X   8 

1 Sangat kurang X <  7,5    (1,5) X < 8 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 15 berada pada rentang X   12 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 15 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 93,8 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek karakteristik buku adalah Sangat Baik 

(SB). 

 

3) Perhitungan kualitas produk secara keseluruhan 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 9 x 4 = 36 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 9 x 1 = 9 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 
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      =  
 

 
 x (36 – 9) = 4,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (36 + 9) =  22,5 

 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   22,5 +  (4,5) X   27 

3 Baik 22,5 +  (4,5) > X > 22,5 27 > X   22,5 

2 Kurang baik 22,5 > X      22,5    (4,5) 22,5 > X   18 

1 Sangat kurang X <  22,5    (4,5) X < 18 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 34 berada pada rentang X   27 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

  

 
 = 34 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 94,4 % 

 

          Berdasarkan kriteria penilaian ideal oleh dosen ahli media, secara 

keseluruhan kualitas buku sains populer kimia berbasis kuliner dengan 

pendekatan sets adalah Sangat Baik (SB), skor yang diperoleh yaitu 34 

dengan presentase 94. 
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C. Perhitungan Kualitas Berdasarkan Penilaian reviewer (masyarakat) 

1) Tabel data hasil kualitas Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner Dengan Pendekatan SETS 

menurut reviewer (masyarakat) dalam aspek materi 

No  

Aspek 

Indi-

ka- 

tor 

Reviewer (masyarakat) 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Kelaya-

kan Isi 

1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

2 Aspek 

Bahasa 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 

5 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

6 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

3 Pendeka-

tan 

SETS 

(Science, 

Environ-

ment, 

Technolo

gy, 

Society)   

8 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

9 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 

Total 38 37 29 35 34 38 36 34 32 38 37 32 34 30 30 30 30 29 30 31 
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1) Perhitungan Kualitas Produk Tiap Aspek 

a. Aspek Isi 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal  =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal    =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (12   3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (12 + 3) = 7,5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 +  (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 + (1,5) > X > 7,5 9 > X   7,5 

2 Kurang baik 7,5 > X     7,5    (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5   (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 10,6 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
   = 10,6 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 



104 
 

 
  

= 
    

  
  x 100% = 88,3 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek isi adalah Sangat Baik (SB). 

 

 

b. Aspek Bahasa 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 4 x 4 = 16 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 4 x 1 = 4 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (16   4) = 2 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (16+ 4) = 10 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   10 +  (2) X   12 

3 Baik 10 + (2) > X > 10 12 > X   10 

2 Kurang baik 10 > X     10    (2) 10 > X   8 

1 Sangat kurang X <  10   (2) X < 8 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 13,3 berada pada rentang X   12 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 13,3 

 

 



105 
 

 
  

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
    

  
  x 100% = 83,13 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek bahasa adalah Sangat Baik (SB). 

 

c. Aspek SETS (Science, Environment, Technology, Society)   

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (12  3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (12 + 3) = 7,5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 + (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 + (1,5) > X > 7,5 9 > X   7,5 

2 Kurang baik 7,5 > X     7,5    (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5   (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 10,1 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 
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3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 10,1 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
    

  
  x 100% = 84,2 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek sets (Science, Environment, 

Technology, Society) adalah Sangat Baik (SB). 

 

2) Perhitungan kualitas produk secara keseluruhan 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal  =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 10 x 4 = 40 

Skor min ideal    =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 10 x 1 = 10 

Sbi      =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (40 – 10) = 5 

 

         =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

      =  
 

 
  x (40 + 10) =  25 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   25 +  (5) X   30 

3 Baik 25 + (5) > X > 25 30 > X   25 

2 Kurang baik 25 > X      25    (5) 25 > X   20 

1 Sangat kurang X <  25   (5) X < 20 
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Skor total/skor yang dicapai (X) = 34 berada pada rentang X   30 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 34 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
  

  
 x 100% = 85 % 

 

Berdasarkan kriteria penilaian ideal pada aspek materi oleh 

reviewer (masyarakat), secara keseluruhan kualitas buku sains populer 

kimia berbasis kuliner dengan pendekatan sets adalah Sangat Baik (SB), 

skor yang diperoleh yaitu 34 dengan presentase 85% . 
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2) Tabel data hasil kualitas Buku Sains Populer Kimia Berbasis Kuliner Dengan Pendekatan SETS 

menurut reviewer (masyarakat) dalam aspek media 

No  

Aspek 

Indi-

ka- 

tor 

Reviewer (masyarakat) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Penyaji-

an 

1 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 

2 Kegrafi-

kan 

3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 

5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 

3 Karakte-

ristik bu-

ku 

6 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 

7 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 

8 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

9 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 

Total 38 37 29 35 34 38 36 34 32 38 37 32 34 30 30 30 30 29 30 31 
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1) Perhitungan Kualitas Produk Tiap Aspek 

 

a. Aspek Penyajian 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal  =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 2 x 4 = 8 

Skor min ideal    =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 2 x 1 = 2 

Sbi  =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

       =  
 

 
 x (8   2) = 1 

 

     =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

      =  
 

 
  x (8 + 2) = 5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   5 +   (1) X   6 

3 Baik 5 + (1) > X > 5 6 > X   8 

2 Kurang baik 5 > X     5    (1) 5 > X   4 

1 Sangat kurang X <  5   (1) X < 4 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 7,05 berada pada rentang X   6 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
   = 7,05 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 
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= 
    

 
  x 100% = 88,12 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek penyajian adalah Sangat Baik (SB). 

 

 

b. Aspek Kegrafikan 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 3 x 4 = 12 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 3 x 1 = 3 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (12   3) = 1,5 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (12+ 3) = 7,5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   7,5 +  (1,5) X   9 

3 Baik 7,5 + (1,5) > X > 7,5 9 > X   7,5 

2 Kurang baik 7,5 > X     7,5    (1,5) 7,5 > X   6 

1 Sangat kurang X <  7,5   (1,5) X < 6 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 10.05 berada pada rentang X   9 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 10,05 
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4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
     

  
  x 100% = 83,75% 

 

5) Kualitas produk untuk aspek kegrafikan adalah Sangat Baik (SB). 

 

c. Aspek Karakteristik Buku 

 

1) Perhitungan skor maksimal ideal dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 4 x 4 = 16 

Skor min ideal      =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 4 x 1 = 4 

Sbi =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (16   4) = 2 

 

    =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     = 
 

 
  x (16+ 4) = 10 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   10 +  (2) X   12 

3 Baik 10 + (2) > X > 10 12 > X   10 

2 Kurang baik 10 > X     10    (2) 10 > X   8 

1 Sangat kurang X <  10   (2) X < 8 

 

Skor total/skor yang dicapai (X) = 13,35 berada pada rentang X   12 

termasuk kategori SB (Sangat Baik). 
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3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 13,35 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
     

  
  x 100% = 83,4 % 

 

5) Kualitas produk untuk aspek karakteristik buku adalah Sangat Baik 

(SB). 

 

2) Perhitungan kualitas produk secara keseluruhan 

 

1) Perhitungan skor maksimal idela dan skor minimal ideal 

Skor maks ideal  =    butir kriteria x skor tertinggi 

                           = 9 x 4 = 36 

Skor min ideal    =    butir kriteria x skor terendah 

                           = 9 x 1 = 9 

Sbi      =  
 

 
  x (skor maksimal-skor minimal) 

 

      =  
 

 
 x (36 – 9) = 4,5 

 

         =  
 

 
 x (skor maksimal + skor minimal)  

 

     =  
 

 
  x (36 + 9) =  22,5 

 

2) Tabel Kriteria Kualitas  

 

Kriteria kategori penilaian ideal secara keseluruhan 

Skala   Kategori     Skor 

Perhitungan  Hasil 

4 Sangat baik X   22,5 +  (4,5) X   27 

3 Baik 22,5 + (4,5) > X > 22,5 27 > X   22,5 

2 Kurang baik 22,5 > X     22,5    (4,5) 22,5 > X   18 

1 Sangat kurang X <  22,5   (4,5) X < 18 
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Skor total/skor yang dicapai (X) = 30,45 berada pada rentang X   27 

termasuk kategori SB (Sangat Baik) 

 

3) Skor rata-rata hasil penilaian (    
 

   =  
   

 
 = 

   

  
 = 30,45 

 

4) Presentase keidealan (%) 

 

Presentase keidealan = 
              

                    
  x 100% 

 

= 
     

  
 x 100% = 84,6 % 

 

Berdasarkan kriteria penilaian ideal pada aspek media oleh reviewer 

(masyarakat), secara keseluruhan kualitas Buku Sains Populer Kimia 

Berbasis Kuliner Dengan Pendekatan SETS adalah Sangat Baik (SB), 

skor yang diperoleh yaitu 30,45 dengan presentase 84,6% .



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

 

SURAT PERNYATAAN 

a. Validasi Instrumen 

b. Validasi Ahli Materi 

c. Validasi Ahli Media 

d. Validasi peer reviewer 

e. Validasi Reviewer (masyarakat)
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Validasi Ahli Materi 
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Validasi Ahli Media 
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Validasi Peer Reviewer 

Peer Reviewer 1 
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Peer Reviewer 2 
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Peer Reviewer 3 
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