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ABSTRAK 

 

Rifai, Ahmad. 2015. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning 

dengan Produk Poster Bergambar untuk Siswa SMA. Skripsi, Jurusan Kimia, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Utama Dr. Endang Susilaningsih, 

M.S dan Pembimbing Pendamping Drs. Subiyanto Hadisaputro, M.Si. 

Penelitian research and development (R&D) ini bertujuan untuk mengembangkan 

bahan ajar berbasis discovery learning yang layak, efektif, serta mendapat 

tanggapan positif dari siswa dengan produk poster bergambar. Pengembangan 

dilakukan dengan model ADDIE meliputi tahapan analyisis, design, develop, 

implementation, dan evaluation. Pengambilan data dilakukan dengan lembar 

observasi, lembar validasi, angket, tes, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis 

dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil validasi produk pengembangan bahan 

ajar untuk aspek penyajian, aspek bahasa, aspek kepraktisan dan aspek materi 

berturut-turut mendapat rerata skor 42,5 (52), 37 (52), 16,5 (20), dan 39,25 (48). 

Keefektifan bahan ajar ditinjau dari ketuntasan hasil post-test sebesar 81,48%. 

Respon positif ditunjukkan siswa terhadap bahan ajar dengan 32 siswa menyatakan 

bahan ajar sangat baik dan 18 siswa menyatakan bahan ajar baik. Hasil poster 

menunjukkan 4 siswa termasuk sangat kreatif, 27 siswa kreatif, 12 tidak kreatif, dan 

7 siswa sangat tidak keatif. Berdasarkan data yang telah dihimpun dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar layak, efektif, mendapat respon positif, dan mampu 

menunjukkan kreativitas siswa. 

 Kata kunci: Bahan Ajar; Discovey Learning; Poster Bergambar; R&D. 
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ABSTRACT 

 

Rifai, Ahmad. 2015. Instructional Material Developing Based on Discovery 

Learning with Image Poster as Product for SMA Students. Skripsi, Jurusan 

Kimia, Universitas Negeri Semarang, Supervisor Dr. Endang Susilaningsih, 

M.S. dan Co-Supervisor Drs. Subiyanto Hadisaputro, M.Si. 

This research and development has objectives to develop instructional material 

based on discovery learning that feasible, effective, get positive respond with image 

poster as product of student creativity. The development model that used is ADDIE 

models, they are analysis, design, develop, implementation, and evaluation. Data 

collection was done with validation sheet, observation, questionnaires, tests, and 

documentation which are analyzed with descriptive analysis method. The validation 

result of instructional material for its appearance, language, practicability, and 

content respectively got 42.5 (of 52), 37 (52), 16.5 (20) and for its 39.25 (48). 

Instructional material is effective if classical completeness is 75%. The post-test 

result shows the classical completeness is 81.48%. Students give positive respond 

to instructional material which 32 students stated it’s very good and 18 students 

stated it’s good. The image poster show that 4 students are very creative, 27 students 

are creative, 12 students are uncreative, and 7 students are very uncreative. Finally, 

it can be concluded that the instructional material is feasible, effective, get positive 

respond and shows student creativity. 

Keyword: Discovery Learning; Image Poster; Instructional Material; R&D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ……………………………………………     i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ……………………………    ii 

PENGESAHAN ……………………………………………………   iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………   iv 

PRAKATA ……………………………………………………………    v 

ABSTRAK ……………………………………………………………  vii 

ABSTRACT …………………………………………………………… viii 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………   ix 

DAFTAR TABEL ……………………………………………………   xi 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………  xii 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………… xiii 

BAB 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ……………………………………………   1 

1.2 Identifikasi Masalah ……………………………………   4 

1.3 Pembatasan Penelitian ……………………………………   5 

1.4 Rumusan Masalah  ……………………………………   5 

1.5 Tujuan Penelitian ……………………………………………   6 

1.6 Manfaat Penelitian ……………………………………   6 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahan Ajar ……………………………………………   8 

2.2 Discovery Learning …………………………………… 13 

2.3 Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning …………… 14 

2.4 Poster Bergambar  …………………………………… 15 

2.5 Keterampilan Berpikir Kreatif …………………………… 15 

2.6 Penelitian dan Pengembangan …………………………… 17 

2.7 Kajian Penelitian yang Relevan …………………………… 20 

2.8 Kerangka Berpikir  …………………………………… 22 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian …………………………………………… 23 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian …………………………… 23 

3.3 Subjek Penelitian  …………………………………… 23 

3.4 Desain Penelitian  …………………………………… 24 

3.5 Prosedur Penelitian …………………………………… 27 



x 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data …………………………… 31 

3.7 Instrumen Penelitian …………………………………… 32 

3.8 Teknik Analisis Data …………………………………… 35 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian …………………………………………… 40 

4.2 Pembahasan …………………………………………… 54 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  …………………………………………… 70 

5.2 Saran …………………………………………………… 71 

 

DAFTAR PUSTAKA  …………………………………………… 72 

LAMPIRAN …………………………………………………………… 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                  Halaman 

3.1 Kriteria Kelayakan untuk Aspek Penyajian …………………… 36  

3.2 Kriteria Kelayakan untuk Aspek Bahasa …………………… 36 

3.3 Kriteria untuk Aspek Kepraktisan …………………… 37 

3.4 Kriteria Kelayakan Materi dalam Bahan Ajar …………………… 37 

3.5 Kriteria Respon Siswa terhadap Bahan Ajar …………………… 38 

3.6 Kriteria Kreativitas Siswa dalam Poster Bergambar…………..........  39 

4.1 Hasil Validasi Materi…………………………………………………….  47 

4.2 Data Saran dan Komentar Ahli Materi ……………………... 48 

4.3 Hasil Validasi Bahan Ajar oleh Ahli Media……………………………... 49 

4.4 Data Saran dan Komentar Ahli Media…………………………………... 49 

4.5 Rekapitulasi Skor Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Kecil……………... 50 

4.6 Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Besar…………………… 52 

4.7 Rekapitulasi Hasil Post-test Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Discovery 

Learning Kelas XI MIA 1 SMA Islam Sudirman Ambarawa…………… 53 

4.8 Rekapitulasi Hasil Postes Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Discovery  

Learning Kelas XI MIA 1 SMA NU 1 Kradenan Blora…………………. 53 

4.9 Penilaian Kreativitas Siswa Berdasarkan Poster Bergambar………… 54 

4.10 Rekapitulasi Komentar Siswa terhadap Bahan Ajar……………………..  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar         Halaman 

 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian dan Pengembangan Bahan Ajar  

Berbasis Discovery Learning untuk Siswa SMA …………… 22 

3.1 Desain Penelitian Pengembangan Bahan Ajar berbasis Discovery  

Learning …………………………………………………………… 25 

4.1 Desain Awal Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning …………… 46 

4.2 Rekapitulasi Skor Tanggapan Siswa Uji Skala Kecil pada    

Tiap Butir …………………………………………………… 51 

4.3  Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Skala Besar pada Tiap Butir   

Angket …………………………………………………………… 52 

4.4  Perbaikan pada Halaman Sampul Terkait Pemberian Jenis    

Identitas Siswa …………………………………………………… 58 

4.5  Perbaikan pada Halaman Kata Pengantar dengan Mengurangi 

Ruang Kosong yang terlalu Luas …………………………… 59 

4.6  Perbaikan pada Halaman Peta Konsep …………………………… 60 

4.7  Perbaikan Materi terkait Penyusunan Kalimat Pokok …………… 61 

4.8  Perbaikan Format Laporan Percobaan …………………………… 62 

4.9  Perbaikan Materi pada Pembuatan Larutan Penyangga …………… 63 

4.10 Perbaikan Kurva Titrasi Asam Lemah dan Basa Kuat dalam    

Pembuatan Larutan Penyangga …………………………………… 64 

4.11 Perbaikan Kurva Kapasitas Penyangga …………………………… 64 

4.12 Penambahan halaman Unjuk Kreasi sebagai Pendukung    

Poster Bergambar …………………………………………… 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Halaman 

1. Lembar Wawancara Identifikasi Potensi dan Masalah……………… 76 

2. Silabus……………………………………………………………….. 78 

3. Rencana Pelaksanaan Pebelajaran (RPP)……………………………. 80 

4. Kisi-kisi lembar Validasi…………………………………………….. 89 

5. Lembar Validasi Bahan Ajar………………………………………… 94 

6. Rubrik Validasi Bahan Ajar…………………………………………. 99 

7. Rekapitulasi dan Analisis Data Validasi Bahan Ajar…………………      108 

8. Kisi-kisi Soal Evaluasi (Post-test)…………………………………… 112 

9. Soal Evaluasi (Post-test) ……………………………………….       113 

10. Lembar Jawaban Post-test Siswa ……………………………….     114 

11. Perhitungan Reliabelitas Berdasarkan Hasil Uji Coba Soal ……….       116 

12. Lembar Angket Respon Siswa ……………………………….       117 

13. Rekapitulasi Data Respon Siswa Skala Kecil ……………………….       118 

14. Rekapitulasi Data Respon Siswa Skala Besar ……………….       119 

15. Data Ulangan Harian Siswa Uji Skala Besar dan Analisisnya ...    121 

16. Kisi-kisi Penilaian Poster Bergambar  ………………………...    123 

17. Rubrik Penilaian Poster Bergambar …………………………….......   124 

18. Lembar Penilaian Poster Bergambar ………………………………..    125 

19. Rekapitulasi Skor Poster Bergambar Siswa ………………………...    127 

20. Daftar Hadir Siswa Uji Skala Kecil ………………………………...    129 

21. Daftar Hadir Siswa Uji Skala Besar XI MIA 1 SMA Islam   

Sudirman Ambarawa ………………………………………………...    131 

22. Daftar Hadir Siswa Uji Skala Besar XI MIA 1 SMA NU 1  

 Kradenan Blora …………………………………………………   132 

23. Surat Keterangan Penelitian …………………………………………   133 

24. Dokumentasi …………………………………………………………   134 



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pembelajaran kimia harus memperhatikan kebenaran konsep dan 

kemenarikan. Pembelajaran dengan memperhatikan kebenaran konsep 

dimaksudkan agar ilmu kimia yang diterima siswa menjadi informasi yang akurat 

dan bermanfaat ketika digunakan untuk bekal kehidupan. Penyampaian materi 

pembelajaran dengan cara yang menarik, menjadikan siswa merasa senang terhadap 

suatu pembelajaran kimia. Kedua hal ini harus saling melengkapi agar 

pembelajaran kimia terlaksana dengan optimal. 

Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari keterlibatan bahan ajar. Segala sesuatu 

yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran dapat digolongkan 

dalam bahan ajar. Bahan ajar memberikan arahan terhadap proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Mengingat pentingnya bahan ajar dalam kegiatan belajar 

mengajar maka perlu diperhatikan kualitasnya baik dari segi isi, bahasa, unsur 

grafika, ilustrasi, dan metode pengembangannya.  

Studi lapangan telah dilakukan di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa bahan ajar kimia yang digunakan di SMA Islam 

Sudirman Ambarawa berupa LKS dan buku cetak kimia. Ditinjau dari segi isi, 

materi yang terkandung dalam bahan ajar yang ada memiliki tingkat pemahaman 

yang tinggi sehingga sulit dipahami oleh siswa serta terdapat kesalahan isi di 

dalamnya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling dasar.
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Kesulitan siswa dalam memahami materi dari bahan ajar yang ada 

mengindikasikan bahasa yang digunakan belum dapat menyampaikan materi secara 

komunikatif, sebagaimana kita tahu bahwa bahasa yang digunakan dalam bahan 

ajar harusnya komunikatif dan merangsang siswa untuk tertarik mempelajari materi 

yang terkandung di dalamnya. Unsur grafika yang dimiliki bahan ajar yang ada 

secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini didukung dengan ketatnya proses seleksi 

dari tim editor buku. Ilustrasi menjadi pendukung dalam menjelaskan suatu konsep 

materi. Pemberian contoh dan analogi dapat meningkatkan pemahaman dan 

ketertarikan siswa dalam mempelajari suatu materi. Ilustrasi yang terdapat dalam 

bahan ajar yang ada memiliki kekurangan dalam hal kemenarikan dari warna yang 

digunakan karena berupa gambar hitam-putih. Bahan ajar yang ada bukan 

merupakan hasil pengembangan guru di SMA Islam Sudirman. Pengembangan 

bahan ajar oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran 

karena guru lebih tahu karakter siswa dan pemilihan metode yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. 

Pengembangan bahan ajar yang dikembangkan guru hendaknya memperhatikan 

aspek konstruktivisme (Nugraha, et al., 2013). Bahan ajar yang dikembangan 

dengan memperhatikan keterlibatan peran siswa dalam menemukan konsep suatu 

materi dapat lebih lama tersimpan dalam ingatan (long term memory) (DePorter, 

2008:214). Siswa dapat mengeksplorasi kemampuan dan kreativitasnya dalam 

menyusun rancangan penemuan suatu konsep materi. Salah satu cara yang dapat 

mendukung proses konstruktivisme adalah menggunakan strategi discovery 

learning. 



3 
 

 

Discovery learning merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran scientific 

(Sintawati, 2014). Strategi ini merupakan strategi yang tidak asing karena siswa 

sudah biasa melaksanakan kegiatan penemuan melalui percobaan sederhana di 

kehidupan sehari-hari. Selain itu strategi ini dapat merangsang keterampilan-

keterampilan yang diharapkan ada sebagai output pembelajaran (Akanmu & 

Fajemidagba, 2013). Salah satu keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui 

strategi discovery learning adalah keterampilan berpikir kreatif (Illahi, 2012: 191). 

Hal ini sejalan dengan perbaikan kurikulum yang mengharapkan generasi 

mendatang memiliki kreativitas dan mampu bersaing di era global (Nugraha, et al, 

2013). Bahan ajar dan discovery learning selanjutnya dapat digabungkan untuk 

memberikan pilihan solusi untuk menghadapi masalah yang ada. 

Hasil observasi juga menunjukkan beberapa permasalahan yang dihadapi siswa 

terkait materi kimia, yaitu materi larutan penyangga. Hal ini dibuktikan dengan 

rata-rata hasil belajar siswa pada materi ini pada tahun 2012/2013 tergolong rendah. 

Siswa yang dapat mencapai KKM hanya 2 dari 32 siswa. Permasalahan yang 

dihadapi siswa terkait materi ini adalah sulit menentukan perhitungan pH 

penyangga dan membedakan larutan penyangga dengan hidrolisis. Selain itu, siswa 

juga masih kesulitan dalam menentukan ionisasi komponen-komponen larutan 

penyangga. Kemampuan dalam menentukan ionisasi senyawa yang terlibat, dapat 

membantu pemahaman konsep larutan penyangga. Kemampuan ini dapat dibantu 

dengan visualisasi dan ilustrasi dalam sebuah gambar sehingga siswa mendapatkan 

gambaran terhadap proses terjadinya reaksi (Eragamreddy, 2013). Proses 
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visualisasi ini dapat dikemas dalam sebuah kegiatan seni menggambar sehingga 

siswa mampu mengekspresikan kreativitasnya. 

Berdasarkan analisis data observasi yang diperoleh maka peneliti mengajukan 

usulan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Discovery 

Learning dengan Produk Poster Bergambar untuk Siswa SMA. Adanya bahan ajar 

berbasis discovery learning diharapkan dapat memberikan dampak bagi siswa 

untuk terbiasa berpikir kreatif sejak di bangku sekolah (Eragamreddy, 2013). Hal 

ini sejalan dengan tuntutan era globalisasi yang mengharapkan sumber daya 

manusia yang kreatif dan dapat bersaing dalam kondisi apapun. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki kekurangan 

di antaranya kurang menarik, materi yang dimuat terlalu dalam sehingga sulit 

dipahami oleh siswa, jumlah bahan ajar yang terbatas hingga adanya 

kesalahan konten dalam bahan ajar. 

1.2.2 Bahan ajar yang ada bukan merupakan pengembangan dari guru sehingga 

belum berdasarkan karakter siswa, akibatnya bahan ajar belum mendukung 

proses konstruktivisme. 

1.2.3 Siswa mengalami kesulitan dalam materi larutan penyangga terkait 

penentuan pH, membedakan larutan penyangga dan hidrolisis serta proses 

ionisasi senyawa dalam larutan penyangga. 
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1.2.4 Persaingan di era global semakin berat sehingga generasi dengan 

keterampilan berpikir kreatif mutlak dibutuhkan agar dapat bersaing dengan 

negara lain. 

1.3 Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan kepada pengembangan bahan ajar sebagai salah satu 

perangkat pembelajaran dengan menggunakan materi larutan penyangga (buffer). 

Strategi yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar ini adalah strategi discovery 

learning. Bahan ajar yang dikembangkan diuji kelayakan dan efektivitasnya. Bahan 

ajar dianggap layak jika telah mendapatkan predikat layak atau sangat layak dari 

ahli materi dan ahli media. Bahan ajar dinyatakan efektif jika minimal 75% dari 

siswa yang mengikuti tes mencapai KKM. Kreativitas siswa dinilai dari hasil poster 

bergambar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimanakah karakter bahan ajar berbasis discovery learning yang 

dikembangkan? 

1.4.2 Apakah bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan layak 

(valid dan praktis)? 

1.4.3 Apakah bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan efektif? 

1.4.4 Apa bahan ajar berbasis discovery learning yang telah dikembangan 

mendapatkan respon positif dari siswa? 

1.4.5 Apakah kreativitas siswa SMA dapat ditunjukkan melalui poster bergambar 

dalam implementasi bahan ajar berbasis discovery learning? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1.5.1 Menghasilkan produk pengembangan berupa bahan ajar berbasis discovery 

learning. 

1.5.2 Menghasilkan bahan ajar berbasis discovery learning yang layak (valid dan 

praktis). 

1.5.3 Menguji efektivitas bahan ajar berbasis discovery learning yang 

dikembangkan. 

1.5.4 Mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar berbasis discovery learning 

yang dikembangkan. 

1.5.5 Menghasilkan produk poster bergambar yang menunjukkan tingkat 

kreativitas siswa SMA. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bahan ajar yang nantinya 

dapat memberikan dampak bagi siswa yang merupakan generasi penerus bangsa 

sebagai upaya menciptakan generasi yang kreatif dan mampu bersaing di era global.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Siswa 

Bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan dapat merangsang 

kreativitas siswa melalui pembuatan poster bergambar, dapat mempermudah 

pemahaman konsep karena penyusunannya menggunakan strategi discovery 
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learning, siswa diberikan kesempatan lebih untuk berpartisipsi aktif dalam 

pembelajaran sebagai dampak penggunaan bahan ajar yang dikembangkan. 

1.6.2.2 Guru 

Mendapatkan referensi terkait pengembangan bahan ajar yang memang menjadi 

tugas guru sesuai dengan kurikulum 2013, membantu guru sebagai fasilitator siswa 

dalam kegiatan pembelajaran karena pembelajaran cenderung student centered, 

membantu guru untuk mengarahkan pencapaian tujuan pembelajaran berdasarkan 

serangkaian kegiatan siswa dalam pembelajaran dengan bahan ajar berbasis 

discovery learning. 

1.6.2.3 Peneliti 

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal menjadi calon 

pendidik. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahan Ajar 

Soegiranto menyatakan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi yang 

disusun oleh guru secara sistematis yang digunakan siswa dalam pembelajaran. 

Bahan ajar dapat dikemas dalam bentuk cetakan, non cetak, dan dapat bersifat 

visual auditif (Arlitasari, et al., 2013). Teori mengenai bahan ajar yang dipaparkan 

meliputi hakikat bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar, dan penyusunan bahan ajar/ 

buku teks pelajaran. 

2.1.1 Hakikat Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar diawali dengan pemahaman tentang hakikat bahan 

ajar. Napisa (2014) mendefinisikan bahan ajar sebagai seperangkat materi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis dan operasional sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai, untuk membantu guru/siswa dalam proses 

pembelajaran. Rianto (2006:4) mendefinisikan bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Sementara itu 

pengertian bahan ajar menurut National Center for Vocational Education Research 

Ltd/National Center for Competency Based Training, adalah segala bentuk bahan 
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yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas (Nugraha, et al., 2013). 

Berdasarkan teori bahan ajar yang dihimpun dari pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar adalah media yang digunakan guru maupun siswa 

berisi materi pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.2 Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Prinsip-prinsip penyusunan dan pemilihan bahan ajar tersebut diaplikasikan 

ke dalam beberapa jenis bahan ajar. Direktorat Pembinaan SMA (2010) membagi 

jenis bahan ajar menjadi lima, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar (audio), 

bahan ajar pandang dengar (audio visual), bahan ajar multimedia interaktif  

(interactive teaching material), dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials). 

2.1.2.1 Bahan Ajar Cetak  

Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Menurut Sutedjo 

(2008) bahan ajar cetak dibagi menjadi enam bentuk, yaitu (1) buku teks 

(Textbook), (2) modul, (3) diktat, (4) Lembar Kerja Siswa (LKS), (5) petunjuk 

praktikum, dan (6) Handout. Berikut paparan keenam bentuk bahan ajar cetak. 

2.1.2.1.1 Buku Teks (Text Book) 

Awasthy (2006:1) berpendapat bahwa buku teks merupakan bahan untuk mengajar 

guru dan bahan untuk belajar siswa yang memiliki peran penting dalam keutuhan 

proses pembelajaran. Widyartono (2012) mengutip definisi buku teks dari 

Kemediknas bahwa buku teks merupakan sumber informasi yang disusun dengan 
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struktur dan urutan berdasar bidang ilmu tertentu. Dia juga mengutip pernyataan 

Pannen & Purwanto bahwa ciri-ciri buku teks adalah (1) mengasumsikan minat dari 

pembaca, (2) ditulis untuk digunakan pendidik, (3) dipasarkan secara luas, (4) 

belum tentu menjelaskan tujuan instruksional, (5) disusun secara linier, (6) 

strukturnya berdasarkan logika bidang ilmu, (7) belum tentu memberikan latihan, 

(8) tidak mengantisipasi kesukaran yang dihadapi siswa, (9) belum tentu 

memberikan rangkuman, (10) gaya penulisan naratif, tetapi tidak komunikatif, (11) 

sangat padat, (12) dijual secara umum, (13) tidak memiliki mekanisme untuk 

mengumpulkan umpan balik, dan (14) tidak memberikan saran-saran cara 

mempelajari buku tersebut. 

2.1.2.1.2 Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar 

secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Satu modul biasanya digunakan 

dalam waktu penyelesaian belajar antara 1-3 minggu. Karakteristik modul menurut 

Sutedjo (2008:36) meliputi (1) dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri, (2) 

program pembelajaran yang utuh dan sistematis, (3) mengandung tujuan, 

bahan/kegiatan dan evaluasi, (4) disajikan secara komunikatif, dua arah, (5) 

diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar, (6) cakupan bahasan 

terfokus dan terukur, dan (7) mementingkan aktivitas belajar pemakai. 

2.1.2.1.3 Diktat 

Diktat merupakan bahan ajar pendukung buku teks yang dikemas seperti buku 

namun tidak selengkap buku dan digunakan untuk kalangan sendiri. Diktat 

biasanya disusun oleh pengajar dan hendaknya disusun secara kontekstual sehingga 
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sebelum menyusun diktat perlu dilakukan pengamatan pada potensi lingkungan 

sekitar (Sutedjo 2008:9).  

2.1.2.1.4 Lembar Kerja Siswa 

Kegiatan belajar mengajar menurut teori konstruktivisme hendaknya 

menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa (Rifa’I dan Anni, 

2011:137). Lembar kerja siswa menjadi salah satu media yang dapat membantu 

pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lembar Kerja Siswa biasanya 

berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Menururt 

Sutedjo (2008:40-49) LKS dapat dikemas dengan lima cara yaitu (1) LKS yang 

membantu siswa menemukan suatu konsep, (2) LKS yang membantu siswa 

menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, (3) LKS 

yang berfungsi sebagai penuntun belajar, (4) LKS yang berfungsi sebagai 

penguatan, dan (5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

2.1.2.1.5 Petunjuk Praktikum 

Pembelajaran IPA termasuk kimia tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan 

praktikum (Sumintono, et. al, 2010). Subiantoro mengemukakan bahwa praktikum 

memungkinkan munculnya berbagai macam penerapan keterampilan dan 

pengembangan sikap ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru dari diri siswa. 

Sutedjo (2008) mengadopsi pengorganisasian petunjuk praktikum dari Meril 

Physical Science: Laboratory Manual meliputi (1) pengantar, (2) tujuan, (3) alat 

dan bahan, (4) prosedur/langkah kegiatan, (5) data hasil pengamatan, (6) analisis, 

dan (7) simpulan. 
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2.1.2.1.6 Handout 

Handout digunakan untuk membantu memperlancar dan memberi bantuan 

informasi sebagai pegangan siswa (Cholifah, 2010). Handout biasanya diambil dari 

beberapa pustaka yang memiliki relevansi dengan materi yang akan disampaikan. 

Handout disajikan dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah yang disusun oleh 

guru (Sutedjo, 2008: 55). 

2.1.3 Kaidah Pengembangan Bahan Ajar 

 Setiyawan (2013) mengadopsi penjelasan Sitepu terkait hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar meliputi (1) isi, (2), metode 

pembelajaran, (3) bahasa, (4) ilustrasi, dan (5) unsur grafika.  

 Isi bahan ajar harus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 

Kedalaman dan keluasan materi, konsep dan teori harus relevan dengan pokok 

bahasan, mutakhir dan benar berdasarkan disiplin ilmunya. Susunan dan urutan 

konsep dan teori didasarkan pada hubungan yang dapat bersifat hierarkial, prosedural, 

kelompok. 

 Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya memperhatikan metode 

pembelajaran yang digunakan, agar penggunaannya dapat berjalan secara 

beriringan dan saling mendukung. Metode pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik materi dan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

 Bahasa dalam bahan ajar merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan 

materi yang ada di dalamnya. Penggunaan bahasa perlu diperhatikan beberapa hal 
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yaitu, (1) kemampuan berbahasa siswa, (2) kaidah-kaidah bahasa, (3) karakteristik 

bahan ajar, dan (4) lingkungan sosial/budaya setempat. 

 Materi dalam bahan ajar dapat lebih dipahami dengan pemberian ilustrasi 

berupa gambar, denah, foto, bagan, tabel, sketsa, atau diagram. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemberian ilustrasi dalam bahan ajar adalah (1) relevansi 

ilustrasi dengan konsep atau fenomena yang hendak dijelaskan (2) ketepatan dan 

kesesuaian ilustrasi, (3) warna, khususnya kalau warna itu mengandung makna, (4) 

penempatan ilustrasi, ditempatkan sedekat mungkin dengan konsep yang dijelaskan 

dengan ilustrasi. 

 Unsur-unsur grafika mempengaruhi daya tarik pengguna dan penampilan 

dari bahan ajar yang dikembangkan. Unsur-unsur grafika meliputi (1) desain buku, 

(2) kertas dan ukuran buku, (3) tipografi, dan (4) tata letak kulit dan isi buku. 

2.2 Discovery Learning 

 Pembelajaran discovery adalah model pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk melakukan sebuah penemuan terhadap suatu konsep berdasarkan 

pengalaman sendiri. Castronova menyimpulkan pengertian discovery learning dari 

Dewey dan Peaget bahwa discovery learning adalah model dan strategi 

pembelajaran yang memfokuskan pada keaktifan dan kesempatan siswa. Illahi 

(2012: 33-34) menyatakan bahwa Strategi discovery merupakan salah satu cara 

yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar 

mengajar, sehingga dengan kemampuan mentalnya dapat menemukan suatu konsep 

atau teori. 
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Bicknell-Holmes and Hoffman (2000) menyebutkan ciri-ciri dari 

pembelajaran discovery yaitu (1) siswa menyusun, mengintegrasikan dan 

menyimpulkan suatu materi melalui kegiatan ekplorasi dan penyelesaian masalah, 

(2) Pembelajaran dilaksanakan dengan dasar ketertarikan, (3) Siswa diupayakan 

menemukan pengetahuan baru yang diintegrasikan dengan pengetahuan yang telah 

mereka miliki. 

Perbedaan antara pembelajaran discovery dengan pembelajaran konvensional 

yang disimpulkan Castronova dari Bonwell, Mosca & Howard, serta Papert (2000) 

meliputi (1) belajar lebih aktif, (2) belajar adalah didasarkan pada proses, (3) 

kegagalan penting, (4) umpan balik diperlukan, dan (5) pemahaman lebih dalam. 

2.3 Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning 

 Bahan ajar yang dikembangkan peneliti adalah bahan ajar yang menerapkan 

pendekatan pembelajaran penemuan (discovery). Bahan ajar lebih difokuskan 

kepada jenis modul sehingga siswa dapat menggunakan sendiri sebagai sumber 

belajar sehingga sinergis dengan pembelajaran discovery.  

Bahan ajar yang dikembangkan memuat enam prosedur pembelajaran 

discovery. Illahi (2012: 87-88) mengadopsi pendapat Abu Ahmadi dan Joko Tri 

Prasetya tentang prosedur pembelajaran berbasis discovery yang secara umum 

terdiri dari enam langkah, yaitu (1) stimulation, (2) problem statement, (3) data 

collection, (4) data processing, (5) verification, dan (6) generalization. 

Bahan ajar yang baik setidaknya memenuhi kriteria standar yang ditetapkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kriteria yang dimaskud meliputi 

aspek materi (isi), aspek penyajian, aspek bahasa, dan kepraktisan (BSNP, 2014). 
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2.4 Poster Bergambar 

  Penelitian ini melibatkan produk siswa berupa poster bergambar. Produk 

poster berupa gambar yang dihasilkan identik dengan kreativitas siswa (Bastomi, 

2014: 95). Gambar yang dihasilkan siswa diharapkan dapat menunjukkan 

perkembangan siswa dalam mencapai kompetensi (Wang, 2011), khususnya materi 

larutan penyangga. Fokus dari poster ini adalah mengetahui perkembangan siswa 

dalam visualisasi reaksi yang terjadi dalam larutan penyangga. Visualisasi reaksi 

ionisasi dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep larutan 

penyangga (Eragamreddy, 2013). Jadi poster bergambar ini memadukan antar 

pembelajaran materi penyangga dengan seni menggambar untuk mengukur 

keterampilan berpikir kreatif siswa.  

2.5 Keterampilan Berpikir Kreatif 

2.5.1 Berpikir Kreatif 

Menurut Eragamreddy (2013), berpikir kreatif adalah proses berpikir yang 

memiliki ciri-ciri kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian atau 

originalitas (originality) dan merinci atau elaborasi (elaboration). Kelancaran 

adalah kemampuan mengeluarkan ide atau gagasan yang benar sebanyak mungkin 

secara jelas. Originalitas adalah kemampuan untuk mengeluarkan ide atau gagasan 

yang unik dan tidak biasanya, misalnya yang berbeda dari yang ada di buku atau 

berbeda dari pendapat orang lain. Elaborasi adalah kemampuan untuk menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dan menambah detail dari ide atau gagasannya 

sehingga lebih bernilai (Kim, 2006). Keluwesan adalah kemampuan untuk 
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mengeluarkan banyak ide atau gagasan yang beragam dan tidak monoton dengan 

melihat dari berbagai sudut pandang. 

Fauziyah, et al., (2013) mengutip pendapat Pehkonen bahwa berpikir kreatif 

dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen 

yang didasarkan pada intuisi tetapi masih dalam kesadaran. Berpikir kreatif sering 

disebut sebagai berpikir divergen, karena di sini pikiran didorong untuk menyebar 

jauh dan meluas dalam mencari ide-ide baru. Proses berpikir kreatif merupakan 

gambaran nyata dalam menjelaskan bagaimana kreativitas terjadi. Kreativitas 

merupakan produk dari keterampilan berpikir kreatif (Siswono, 2007). 

Keterampilan berpikir kreatif seseorang makin tinggi, jika dia mampu 

menunjukkan banyak kemungkinan jawaban pada suatu masalah. Semua jawaban 

itu harus sesuai dengan masalah dan tepat dan bervariasi. 

Orang dengan keterampilan berpikir kreatif dipengaruhi oleh kerja otak 

kanan. Otak kanan memiliki cara kerja acak, tidak teratur, intuitif, dan holistic. Cara 

berpikirnya seperti cara untuk mengetahui yang bersifat nonverbal, seperti perasaan 

dan emosi, kesadaran yang berkaitan dengan perasaan (merasakan kehadiran suatu 

benda atau orang), kesadaran parsial, pengenalan bentuk dan pola, musik, seni, 

kepekaan warna, kreativitas, dan visualisasi (Deporter, 2008:38). 

2.5.2 Mengukur Keterampilan Berpikir Kreatif 

Salah satu cara untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif adalah dengan 

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT). TTCT dikembangkan oleh Torrance 

untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif yang dirumuskan dalam empat 

komponen berpikir kreatif yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. 
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Agar lebih mudah dalam penggunaannya perlu diturunkan dalam beberapa 

indikator yang merujuk pada tiap-tiap komponen. Penyusunan indikator dapat 

mengacu dari ciri-ciri dari setiap komponen. 

Munandar mengemukakan ciri-ciri dari keempat komponen tersebut sebagai 

berikut, ciri-ciri fluency di antaranya adalah: (1) mencetuskan banyak ide, banyak 

jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar; (2) 

memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal; (3) selalu 

memikirkan lebih dari satu jawaban. Ciri-ciri flexibility di antaranya adalah: (1) 

menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat 

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda; (2) mencari banyak alternatif 

atau arah yang berbeda-beda; (3) mampu mengubah cara pendekatan atau cara 

pemikiran. Ciri-ciri originality di antaranya adalah: (1) mampu melahirkan 

ungkapan yang baru dan unik; (2) memikirkan cara yang tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri; (3) mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim 

dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Ciri-ciri elaboration di antarnya adalah: (1) 

mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk; (2) 

menambah atau memperinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan, atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. 

2.6 Penelitian dan Pengembangan 

2.6.1 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk 

baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggung- 

jawabkan (Sukmadinata, 2009: 164). Sementara Sugiyono (2010: 407) 
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mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji kefektivan produk 

tersebut.  

Penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan beberapa model di 

antaranya ADDIE, 4D, ASSURE, Borg and Gall, Hannafin dan Peck, Gagne and 

Briggs serta Dick and Carry, dan Kemp (Aka, 2013). Model penelitian dan 

pengembangan ini dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu, model berorientasi 

kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural dan 

model melingkar. 

2.6.2 Model Pengembangan ADDIE  

ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan 

Mollenda. Model pengembangan ADDIE merupakan desain pengembangan 

generic yang memberikan panduan pada tingkatan yang cukup tinggi dalam 

pengembang bahan ajar, software, penulis, atau perevisi produk pendidikan (Welty, 

2007). Model ADDIE termasuk dalam model berorientasi sistem, yaitu 

pengembangan yang menghasilkan suatu sistem yang cakupannya cukup luas (Aka, 

2013). 

Langkah-langkah pengembangan dengan model ADDIE ada lima tahapan 

(Welty, 2007), yaitu menganalisis (Analysis), mendesain (Design), 

mengembangkan (Develop), menerapkan (Implentation), dan mengevaluasi 

(Evaluation). 
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2.6.2.1 Menganalisis (Analysis) 

Tahap menganalisis (Analysis) yaitu melakukan analisis kebutuhan (needs 

analysis), mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas (task analysis). 

2.6.2.2 Mendesain (Design) 

Tahap Menganalisis (Design) berisi kegiatan perumusan tujuan pembelajaran 

yang SMAR (spesifik, measurable, applicable, dan realistic), menyusun tes, 

dimana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yag telah 

dirumuskan tadi, menentukan strategi dan media yang tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut, mempertimbngkan pula sumber-sumber pendukung lain, seperti sumber 

belajar yang relevan dan  lingkungan belajar. (Welty, 2007). 

2.6.2.3 Mengembangkan (Develop) 

Pengembangan (Develop) adalah proses mewujudkan desain yang telah 

dirancangi menjadi produk yang nyata. Satu langkah penting dalam tahap 

pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan (Aka, 2013). 

2.6.2.4 Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran 

yang dikembangkan. Implementasi dilakukan dalam rangka mengetahui 

kebermanfaatan atau efektivitas dari bahan ajar yang dikembangkan (Welty, 2007). 

2.6.2.5 Mengevaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model ADDIE. Tahap ini 

merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap produk 

yang dikembangkan. Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, 

yaitu sikap siswa terhadap produk yang dikembangkan secara keseluruhan, serta 



20 
 

 
 

peningkatan kompetensi dalam diri siswa, yang merupakan dampak dari 

penggunaan produk yang dikembangkan (Aka, 2013). 

2.6.3 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Sugiyono (2010) menjelaskan langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

ke dalam sepuluh langkah yaitu, (1) potensi dan masalah, (2) mengumpulkan 

informasi (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba 

produk, (7) revisi produk, (8) uji pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) pembuatan 

produk masal.  

2.7 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terkait pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning 

dengan produk poster bergambar untuk siswa SMA di antaranya penelitian 

Setiyawan (2013), Sahara (2012), Napisa (2014), dan Anwar, et al., (2012). 

Setiyawan (2013) melakukan penelitian terkait pengembangan bahan ajar 

tematik keterampilan memahami perintah kerja tertulis bagi peserta didik SMK 

dalam pendekatan Competency Based Training (CBT). Penelitian ini menggunakan 

prosedur pengembangan menurut Borg & Gall yang dimodifikasi yaitu, (1) 

penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk, (4) 

uji produk dan revisi, dan (5) penyempurnaan produk akhir. Bahan ajar 

dikembangkan dengan memperhatikan aspek materi, penyajian, kebahasaan, dan 

grafika. Sementara kelayakan bahan ajar dinilai oleh guru dan siswa dengan skor 

yang diberikan untuk aspek materi, penyajian, kebahasaan, dan grafika berturut-

turut 84,37(100), 80 (100), 85 (100), dan 81,67 (100). 
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 Sahara (2012) melakukan penelitian terkait pengembangan bahan ajar 

matematika interaktif berbasis electronic learning (e-learning) materi pokok 

persamaan linier satu variable untuk siswa kelas VII SMP/MTs. Bahan ajar yang 

dikembangkan ditekankan pada bentuk software yang dikembangkan dengan 

langkah-langkah prosedural yaitu tahap pendahuluan, dan tahap pengembangan 

(pembuatan rancangan bahan ajar, konsultasi dan revisi, uji validasi bahan ajar, uji 

skala kecil dan uji skala besar). Hasil pengembangan menunjukkan hasil bahwa 

bahan ajar mendapatkan skor 173,66 dari skor ideal 204 atau termasuk sangat baik. 

 Penelitian Napisa (2014) termasuk penelitian PTK terkait penggunaan 

bahan ajar berbasis penemuan terbimbing (guided discovery) untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran induktif matematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bahan ajar berbasis penemuan terbimbing (guided discovery) mampu 

memberikan peningkatan kemampuan penalaran induktif matematis dari 74,60% 

menjadi 85,40%. Bahan ajar juga mendapatkan respon positif dari siswa dengan 

tingkat kepuasan sebesar 81,52%. 

 Penelitian Anwar et al., (2012) memberikan informasi terkait hubungan 

anatara prestasi akademik dengan kreativitas. Kreativitas diukur menggunakan 4 

kriteria berpikir kreatif menurut TTCT yaitu fluency, flexibility, originality, dan 

elaboration. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kreativitas dan 

prestasi akademik. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya harga korelasi Pearson 

antara keduanya sebesar 0,704 yang lebih besar dari harga tabel yaitu 0,2172. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini memiliki kerangka berpikir sebagaimana ditunjukkan dalam 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian dan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Discovery Learning untuk Siswa SMA

Identifikasi masalah: 

1. Bahan ajar yang ada memiliki kelemahan di antaranya kurang menarik, 

materi yang dimuat terlalu dalam sehingga sulit dipahami oleh siswa, 

jumlah bahan ajar yang terbatas hingga adanya kesalahan konten dalam 

bahan ajar. 

2. Bahan ajar yang ada bukan merupakan pengembangan dari guru 

sehingga belum berdasarkan karakter siswa, akibatnya bahan ajar belum 

mendukung proses konstruktivisme. 

3.  Siswa mengalami kesulitan dalam materi larutan penyangga terkait 

penentuan pH, membedakan larutan penyangga dan hidrolisis serta 

proses ionisasi senyawa dalam larutan penyangga. 

4. Generasi dengan keterampilan berpikir kreatif mutlak dibutuhkan di era 

global bersaing dengan negara lain. 

Pengembangan bahan ajar berbasis Discovery Learning 

dikemas dalam bentuk yang praktis dan komunikatif 

dibuktikan dengan serangkaian pengujian terhadap bahan ajar.  

Pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning 

memberikan kesempatan siswa untuk menemukan sendiri 

konsep materi penyangga sebagaimana pelaksanaan 

pembelajaran konstruktivisme 

Bahan ajar memandu siswa untuk melakukan visualisasi 

terhadap ionisasi senyawa dalam larutan penyangga sehingga 

menghasilkan produk akhir poster bergambar sebagai bentuk 

kreativitas siswa 

Bahan ajar merangsang siswa untuk terbiasa berpikir kreatif 

melalui persoalan dan penugasan yang diberikan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis  Penelitian  

Penelitian ini menggunaan pendekatan Research and Development (R&D). 

Penelitian R&D merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu 

produk dengan menguji keefektifan dari produk tersebut. (Sugiyono, 2010: 407). 

Penelitian ini merujuk pada model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 

Develop, Implementation, Evaluation).  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning 

dengan produk poster bergambar untuk siswa SMA adalah di SMA Islam 

Sudirman, Ambarawa dan SMA NU 1 Kradenan, Blora.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning dengan 

produk poster bergambar untuk siswa SMA ini dilaksanaan pada bulan Pebruari-

Juni 2015. 

3.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, di antaranya 

ahli media, ahli materi, dan responden siswa. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 
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3.3.1 Ahli media 

Ahli media bertindak sebagai validator bahan ajar yang dikembangkan yaitu 

bahan ajar berbasis discovery learning. Ahli media dalam penelitian ini adalah 

empat dosen jurusan kimia Universitas Negeri Semarang. 

3.3.2 Ahli materi 

Ahli materi bertindak sebagai validator terkait isi bahan ajar berbasis discovery 

learning. Ahli materi dalam pengembangan bahan ajar ini adalah tiga dosen jurusan 

kimia Universitas Negeri Semarang dan satu guru kimia di SMA Islam Sudirman 

Ambarawa. 

3.3.3 Responden siswa 

Responden bertindak sebagai tester terhadap penggunaan bahan ajar berbasis 

discovery learning yang dikembangkan. Responden siswa dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua tahap. Pertama, responden siswa untuk menguji kelayakan skala 

kecil berjumlah 13 siswa kelas XII IPA SMA Islam Sudirman Ambarawa. Kedua, 

responden siswa skala besar untuk menilai bahan ajar berbasis discovery learning 

yang dikembangkan. Responden skala besar adalah 23 siswa kelas XI MIIA 1 SMA 

Islam Sudirman Ambarawa dan 27 siswa kelas XI MIIA 1 SMA NU 1 Kradenan. 

3.4 Desain Penelitian 

Penelitian pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning dengan 

produk poster bergambar untuk siswa SMA menggunaan model ADDIE, 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian Pengembangan Bahan Ajar berbasis Discovery 

Learning 
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Berikut penjelasan dari desain penelitian pengembangan bahan ajar berbasis 

discovery learning dengan model ADDIE. 

3.4.1 Analisis (Analysis) 

Tahap awal pengembangan bahan ajar dilakukan dengan melakukan beberapa 

analisis di antaranya, analisis masalah, analisis kebutuhan siswa, dan analisis tugas. 

Analisis yang telah dilakukan menghasilkan data observasi yang kemudian 

dijadikan dasar perumusan bahan ajar yang dikembangkan. 

3.4.2 Desain (Design) 

Perancangan bahan ajar dilakukan berdasarkan data observasi pada tahap 

analisis. Bahan ajar yang dirancang adalah bahan ajar berbasis discovery learning. 

Jadi rancangan bahan ajar yang dikembangkan menggunakan strategi pembelajaran 

discovery. Tahap ini juga ditentukan materi dan alur pembelajaran yang akan 

disusun dalam bahan ajar. Adapun materi dalam bahan ajar adalah materi larutan 

penyangga, sementara alur pembelajaran dirancang agar dapat merangsang 

keterampilan berpikir kreatif siswa. Rancangan yang telah disusun selanjutnya 

dikembangkan menjadi suatu bahan ajar berbasis discovery learning. 

3.4.3 Pengembangan (Develop) 

Pengembangan bahan ajar discovery learning dilakukan dalam beberapa tahap 

di antaranya uji kelayakan bahan ajar oleh ahli media untuk menilai aspek 

penyajian, aspek bahasa, dan kepraktisan bahan ajar, ahli materi untuk menilai 

kelayakan materi dalam bahan ajar, dan uji skala kecil untuk mendapat penilaian 

dari siswa skala terbatas. Setiap uji kelayakan dilakukan pemeriksaan kembali 

terhadap bahan ajar berdasarkan saran dari validator.  Hasil pemeriksaan ini 
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selanjutnya menjadi bahan revisi agar bahan ajar yang dikembangkan menjadi lebih 

baik. 

3.4.4 Penerapan (Implementation) 

Tahap penerapan bahan ajar bertujuan untuk mengukur efektivitas bahan ajar 

yang dikembangkan. Tahap ini dilakukan dalam uji skala besar bersamaan dengan 

digunakannya bahan ajar discovery learning dalam kegitan belajar mengajar.  

3.4.5 Evaluasi (Evaluation) 

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah mengevaluasi keefektifan bahan ajar 

yang dikembangkan. Tahap ini dilakukan dengan meninjau hasil post-test siswa, 

hasil poster bergambar siswa, dan tanggapan siswa terkait bahan ajar yang 

dikembangkan.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Bagian prosedur penilitian menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh 

dan disusun secara sistematis terkait penelitian yang dilakukan. Komponen-

komponen dalam bahan ajar serta cara pengujiannya dipaparkan sedemikian rupa 

sehingga arah penelitian dapat diketahui. Penelitian pengembangan bahan ajar 

berbasis discovery learning dengan produk poster bergambar untuk siswa SMA 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis (Analysis) 

Pengembangan bahan ajar dilakukan setelah melakukan beberapa analisis di 

antaranya, analisis masalah, analisis kebutuhan siswa, dan analisis tugas. Analisis 

masalah dilakukan untuk mengetahui beberapa permasalahan di lapangan. Hasil 

studi lapangan menunjukkan bahan ajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa 
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memiliki kekurangan di antaranya kurang menarik, materi yang dimuat terlalu 

dalam sehingga sulit dipahami oleh siswa, jumlah bahan ajar yang terbatas hingga 

adanya kesalahan konten dalam bahan ajar. 

Analisis kebutuhan siswa dilakukan untuk mengetahui jenis bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik siswa di suatu sekolah. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan menunjukkan bahan ajar yang dibutuhkan siswa adalah bahan ajar yang 

memiliki kelayakan dalam hal isi, bahasa, ilustrasi, dan metode pengembangan. Isi 

bahan ajar hendaknya benar dan tidak menyesatkan, disapaikan dengan bahasa yang 

komunikatif, ilustrasi gambar yang jelas dan menarik, dan metode pengembangan 

yang dekat dengan siswa. 

Analisis tugas dilakukan untuk mengetahui variasi tugas yang pernah dilakukan 

yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Setiap tugas yang 

diberikan oleh guru memiliki tujuan agar perkembangan keterampilan siswa dapat 

tercapai, salah satunya keterampilan berpikir kreatif. Pemberian tugas untuk 

merangsang keterampilan berpikir kreatif siswa pun telah dilakukan. Siswa 

cenderung lebih suka tugas yang bernuansa seni untuk mengekspresikan 

kreativitasnya. Terkait materi kimia, siswa memiliki kendala dalam memahami 

materi larutan penyangga. Kesulitan ini bermula ketika siswa tidak mampu 

memahami konsep larutan penyangga. Hal ini dapat diminimalisir dengan 

memvisualisasikan ionisasi senyawa yang terlibat dalam larutan penyangga. 

Analisis yang telah dilakukan menghasilan data observasi yang kemudian 

dijadikan dasar perumusan bahan ajar yang dikembangan. Bahan ajar yang 

dirumuskan oleh peneliti adalah bahan ajar berbasis discovery learning. 
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Pengembangan yang dilakukan dapat merangsang keterampilan berpikir kreatif 

siswa melalui tugas yang diberikan berupa poster bergambar. 

3.5.2 Desain (Design) 

Bahan ajar dalam penelitian ini disusun berdasarkan pembelajaran discovery 

learning. Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya mengemukakan bahwa secara umum 

pembelajaran discovery learning dilaksanakan dalam enam langkah, yaitu Stimulus 

(Stimulation), Perumusan Masalah (Problem Statement), Pengumpulan Data (Data 

Collection), Pengolahan Data (Data Processing), Verifikasi (Verification), dan 

Simpulan (Generalization). (Illahi, 2012: 87-88). Enam langkah inilah yang akan 

digunakan dalam penyusunan bahan ajar berbasis discovery learning. 

Bagian Stimulus (Stimulation) memberikan informasi awal atau pancingan 

mengenai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dan cara kerjanya di 

dalam tubuh. Pengguna bahan ajar yang baru membaca akan timbul beberapa 

pertanyaan terkait dengan informasi pancingan tersebut. Pada bagian Perumusan 

Masalah (Problem Statement) inilah dirumuskan beberapa pertanyaan yang 

mungkin muncul dari pengguna bahan ajar terkait pengantar pada bagian 

Stimulation. Bagian Pegolahan Data (Data Processing) memuat kegiatan 

praktikum identifikasi larutan penyangga dan panduan pengumpulan data dari 

kegiatan praktikum tersebut. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai 

dasar untuk menjelaskan lebih lanjut tentang konsep larutan penyangga yang 

tercantum pada bagian Data Processing. Bagian Verifikasi (Verification) 

menjelaskan tentang pemeriksaan kembali konsep-konsep larutan penyangga yang 

telah diperoleh di bagian sebelumnya dengan beberapa permasalahan yang serupa 
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disertai dengan pemberian tugas poster bergambar. Bagian Generalization memuat 

beberapa intisari dari penjelasan terkait larutan penyangga berdasarkan pertanyaan 

dalam bagian Rumusan Masalah (Problem Statement). 

3.5.3 Pengembangan (Develop) 

Kegiatan Develop memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang 

dikembangkan yaitu bahan ajar berbasis discovery learning. Bahan ajar yang 

dihasilkan harus melewati beberapa pengujian agar didapatkan bahan ajar yang 

layak. Pengujian bahan ajar yang dikembangkan meliputi uji kelayakan (valid dan 

praktis) dari ahli bahan ajar untuk menilai kelayakan bahan ajar ditinjau dari 

persyaratan sebagai bahan ajar yang baik, uji validitas ahli materi untuk menguji isi 

dari bahan ajar berkaitan dengan kebenaran konsep yang dikandung, dan uji bahan 

ajar skala kecil untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan sebelum diuji keefektifannya pada uji skala besar. 

3.5.4 Penerapan (Implementation) 

Tahap penerapan bahan ajar bertujuan untuk menguji keefektifan bahan ajar 

yang dikembangkan pada skala besar. Bahan ajar discovery learning digunakan 

sebagai media dalam kegiatan pembelajaran. Data untuk menguji keefektifan 

diperoleh dari pemberian post-test sesudah penggunaan bahan ajar. Bahan ajar 

dinyatakan efektif jika 75% dari peserta post-test memenuhi KKM. Penggunaan 

bahan ajar juga digunakan untuk mengukur kreativitas siswa melalui hasil poster 

bergambar siswa tentang materi larutan penyangga. Tahap implementasi diakhiri 

dengan meminta tanggapan siswa uji skala besar terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. 
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3.5.5 Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dalam penilitian ini. Evaluasi dilakukan 

terhadap bahan ajar yang dikembangkan terkait kelayakan dan keefektifannya. 

Penarikan simpulan terkait penilaian bahan ajar yang dikembangkan, diperkuat 

dengan tanggapan siswa skala besar sebagai bagian dari hasil penerapan bahan ajar. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian didapatkan setelah dirumuskan teknik pengumpulan data. 

Sugiyono (2010:308) menyatakan bahwa teknik mengumpulan data merupakan hal 

pokok dalam penelitian karena memang penelitian memiliki tujuan untuk 

memperoleh data. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 

yaitu, observasi, angket, tes dan dokumentasi. 

3.6.1 Metode Observasi 

Cara observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan nyata di lapangan. 

Nasution dalam Sugiyono (2010:310) menyatakan bahwa para ilmuan dapat 

mengetahui kenyataan dan fakta melalui observasi. Data yang diperoleh digunakan 

sebagai data pendahuluan untuk merumuskan pengembangan bahan ajar. 

3.6.2 Metode Angket 

Cara angket dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para ahli dan 

responden terkait pengembangan bahan ajar. Angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk 

mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti 

(Mardalis: 2008: 66). 
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3.6.3 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur seberapa jauh ketuntasan belajar siswa 

setelah menggunakan bahan ajar berbasis discovery learning. Tes evaluasi yang 

digunakan berupa soal uraian yang telah valid dan reliabel. Data dari metode tes ini 

digunakan sebagai pengukur keefektifan bahan ajar berbasis discovery learning. 

3.6.4 Metode Dokumentasi 

Cara dokumentasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2010: 329). Teknik dokumentasi juga memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan data berupa nilai, daftar siswa, dan rekaman kegiatan 

siswa selama proses belajar mengajar. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat penelitian yang digunakan untuk 

mempermudah dalam pengambilan data agar proses penelitian berjalan lebih 

mudah dan baik. Instrumen dalam penelitian pengembangan bahan ajar berbasis 

discovery learning dengan produk poster bergambar untuk siswa SMA adalah 

instrumen pengujian bahan ajar dan instrumen uji keefektifan bahan ajar. Instrumen 

penelitian ini meliputi: 

3.7.1 Lembar Validasi Bahan Ajar 

Lembar validasi bahan ajar harus memenuhi kriteria valid dan reliabel. 

Validitas angket dapat menggunakan validitas isi, yaitu pernyataan dalam angket 

sudah mendapatkan persetujuan dari ahli instrumen. Uji reliabelitas lembar validasi 

menggunaan koefisien Alpha Cronbach sesuai dengan Persamaan 1. Lembar 
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validasi dinyatakan reliabel jika hasil uji coba menunjukkan nilai reliabelitas 

minimal 0,7 (Arikunto, 2007: 75).  

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏−𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐  𝒕
] …… Persamaan 1 

Keterangan: 

r11 = reliabelitas instrument 

n = jumlah butir 

Ʃ𝝈𝟐 𝒊 = jumlah varians skor tiap butir 

𝝈𝟐 𝒕 = varians total      (Arikunto, 2007)  

Lembar validasi bahan ajar disusun berdasarkan kriteria dari Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP). Lembar validasi bahan ajar dibagi menjadi 4 aspek, 

yaitu aspek materi, penyajian, bahasa, dan kepraktisan. Setiap aspek memuliki 

indikator yang harus diukur reliabelitasnya. Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan reliabelitas lembar validasi aspek penyajian adalah sebesar 0,8425, aspek 

bahasa sebesar 0,8541, dan aspek kepraktisan sebesar 0,7638. Sementara 

reliabelitas lembar validasi materi adalah sebesar 0,7136. 

3.7.2 Lembar Angket 

Angket harus memenuhi kriteria valid dan reliabel. Validitas angket dapat 

menggunakan validitas isi, yaitu pernyataan dalam angket sudah mendapatkan 

persetujuan dari ahli instrumen. Uji reliabelitas lembar validasi menggunaan 

koefisien Alpha Cronbach sesuai dengan Persamaan 1. Lembar validasi dinyatakan 

reliabel jika hasil uji coba menunjukkan nilai reliabelitas minimal 0,7. Berdasarkan 

hasil analisis menunjukkan bahwa angket respon siswa adaah sebesar 0,7055. 
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Angket respon siswa berisi beberapa indikator kepuasan dan saran siswa 

terkait bahan ajar yang dikembangkan. Angket respon siswa terbagi menjadi dua 

tahap yaitu angket respon siswa pada skala kecil dan angket respon siswa pada skala 

besar. Angket respon siswa pada skala kecil digunakan untuk mengetahui uji 

kelayakan produk (valid dan praktis) pada skala kecil sebelum diaplikasikan pada 

skala besar. Angket respon siswa skala besar digunakan untuk mengetahui 

kelayakan produk (valid dan praktis) setelah implementasi bahan ajar pada skala 

besar. 

3.7.2 Soal Post-test 

Post-test digunakan untuk mengukur keefektifan bahan ajar yang digunakan. 

Bentuk soal post-test adalah soal uraian. Soal post-test bentuk uraian harus 

memenuhi aspek valid dan reliabel. Validitas soal uraian dapat menggunakan 

validitas isi yaitu atas pertimbangan ahli. Reliablitas soal uraian dapat 

menggunakan koefisien Alpha Cronbach sebagaimana persamaan 1. Soal uraian 

dapat dikatakan reliabel jika minimal nilainya 0,7. Beradasarkan uji coba soal yang 

dilakukan reliabelitas soal post-test yang digunakan adalah sebesar 0,7478. 

3.7.3 Lembar Penilaian Poster Bergambar 

Lembar penilaian poster bergambar digunakan untuk menilai kreativitas siswa 

yang ditunjukkan dengan poster bergambar. Lembar ini berisi indikator berpikir 

kreatif yaitu, fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Validitas lembar 

penilaian poster bergambar digunakan validitas konstruk, yaitu sudah mendapatkan 

persetujuan ahli. Relaibelitas lembar penilaian poster didapat dari hasil analisis 
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menggunakan persamaan koefisien Alpha Cronbach yang menunjukkan skor 

sebesar 0,8075. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan dua teknis analisis, yaitu 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data berupa kritik dan saran dari ahli media, ahli materi serta respon 

siswa yang kemudian digunakan untuk perbaikan pada bahan ajar yang 

dikembangkan. Sementara data kuantitatif dianalisis berdasarkan hasil skor angket 

yang telah diisi oleh ahli materi, ahli media, respon siswa skala kecil, respon siswa 

skala besar, nilai post-test, serta nilai poster bergambar dari pembelajaran yang 

dilaksanakan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Analisis kuantitatif 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.8.1 Data Lembar Validasi Bahan Ajar 

Data kuantitaif dari skor validasi bahan ajar dianalisis dengan acuan yang 

diadaptasi dengan menggunakan rating scale yang selanjutnya dideskripsikan 

secara kualitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian pengembangan bahan ajar 

ini adalah 4 skala, yaitu skor 4, 3, 2, dan 1. 

Analisis data yang menggunakan rating scale dapat dilakukan langkah-

langkah dalam analisis deskriptif kualitatif sebagai berikut: (1) menghitung jumlah 

skor keseluruhan dari setiap aspek, (2) membandingkan jumlah skor dengan kriteria 

penilaian. Adapun cara penentuan kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor maksimal 

Skor maksimal = skor tertinggi x jumlah indikator tiap aspek. 
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b. Menentukan skor minimal 

Skor minimal = skor terrendah x jumlah indikator tiap aspek 

c. Menentukan jumlah kriteria kelas yang akan digunakan 

d. Menentukan panjang interval. (Persamaan 2) 

 

𝑷𝒆𝒏𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
(𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬 )– (𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐧 ) 

∑𝐤𝐞𝐥𝐚𝐬
      ….  Persamaan 2 

 

3.8.1.1 Validasi Media 

Ada tiga aspek dalam penilaian kevalidan media, yaitu aspek penyajian, aspek 

bahasa, dan aspek kepraktisan. Penentuan validitas dari tiap aspeknya adalah (1) 

menghitung jumlah skor keseluruhan dari setiap aspek, (2) membandingkan jumlah 

skor dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan cara penentuan kriteria 

penilaian, maka didapat kelas seperti pada Tabel 3.1 untuk aspek penyajian (13 

indikator), Tabel 3.2 untuk aspek bahasa (13 indikator), dan Tabel 3.3 untuk aspek 

kepraktisan (5 indikator). 

Tabel 3.1 Kriteria Kelayakan untuk Aspek Penyajian 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 43 Sangat Layak 

33 ≤ skor < 43 Layak 

23 ≤ skor < 33 Tidak Layak 

Skor < 23 Sangat Tidak Layak 

(Mardapi, 2008) 

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan untuk Aspek Bahasa 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 43 Sangat Layak 

33 ≤ skor < 43 Layak 

23 ≤ skor < 33 Tidak Layak 

Skor < 23 Sangat Tidak Layak 

(Mardapi, 2008) 
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Tabel 3.3 Kriteria untuk Aspek Kepraktisan 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 16 Sangat Praktis 

12 ≤ skor < 16 Praktis 

8 ≤ skor < 12 Tidak Praktis 

Skor < 8 Sangat Tidak Praktis 

(Mardapi, 2008) 

3.8.1.2 Validasi Materi 

Penentuan kelayakan materi dalam bahan ajar dilakuakn dengan (1) 

menghitung jumlah skor keseluruhan dari setiap aspek, (2) membandingkan jumlah 

skor dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan cara penentuan kriteria 

penilaian dengan indikator sebanyak 12 butir, maka didapat kelas seperti pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kriteria Kelayakan Materi dalam Bahan Ajar 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 40 Sangat Layak 

31 ≤ skor < 40 Layak 

22 ≤ skor < 31 Tidak Layak 

Skor < 22 Sangat Tidak Layak 

(Mardapi, 2008) 

3.8.2 Angket Respon Siswa 

Data kuantitaif dari skor pengisian angket respon siswa dianalisis dengan 

acuan yang diadaptasi dengan menggunakan skala Likert yang selanjutnya 

dideskripsikan secara kualitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan bahan ajar ini adalah 4 skala, yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 

4, Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) dengan skor 1. 

Cara untuk menentukan kriteria penilaian siswa terhadap bahan ajar adalah 1) 

menghitung jumlah skor, 2) membandingkan jumlah skor dengan kriteria yang telah 
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ditentukan. Berdasarkan cara penentuan kriteria penilaian dengan indikator 

sebanyak 9 butir, maka didapat kelas seperti pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kriteria Respon Siswa terhadap Bahan Ajar 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 30 Sangat Baik 

23 ≤ skor < 30 Baik 

16 ≤ skor < 23 Buruk 

Skor < 16 Sangat Buruk 

(Mardapi, 2008) 

3.8.2 Data hasil belajar siswa 

3.8.2.1 Data Hasil Post-test 

Hasil post-test menunjukkan tingkat keefektifan bahan ajar yang 

dikembangkan sebagai pencapaian hasil belajar. Bahan ajar dikatakan efektif jika 

minimal 75% dari peserta post-test berhasil mencapai KKM yang ditentukan. 

Penentuan prosentase pencapaian hasil belajar ditunjukkan pada persamaan 3. 

𝑃 =  
𝑓

𝐹
𝑥 100% …… Persamaan 3 

Keterangan: 

P = Prosentase ketuntasan belajar 

f = jumlah siswa yang tuntas 

F= jumlah siswa peserta post-test 

3.8.2.2 Lembar Penilaian Poster Bergambar 

Lembar penilaian poster bergambar digunakan untuk mengukur kreativitas 

siswa. Data kuantitaif dari skor penilaian poster bergambar dianalisis dengan acuan 

yang diadaptasi dengan menggunakan rating scale yang selanjutnya dideskripsikan 
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secara kualitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian pengembangan bahan ajar 

ini adalah 4 skala, yaitu skor 4, 3, 2, dan 1. 

Cara untuk menentukan kriteria penilaian kreativitas siswa melalui poster 

bergambar adalah (1) menghitung jumlah skor, (2) membandingkan jumlah skor 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan cara penentuan kriteria 

penilaian dengan indikator sebanyak 6 butir, maka didapat kelas seperti pada Tabel 

3.6. 

Tabel 3.6 Kriteria Kreativitas Siswa dalam Poster Bergambar 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 20 Sangat Kreatif 

15 ≤ skor < 20 Kreatif 

10 ≤ skor < 15 Tidak Kreatif 

Skor < 10 Sangat Tidak Kreatif 

(Mardapi, 2008) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning dengan 

produk poster bergambar untuk siswa SMA dilaksanakan sejak tanggal 26 Pebruari 

hingga 9 Juni 2015. Hasil penelitian dan pengembangan ini dipaparkan dalam enam 

poin, meliputi (1) identifikasi masalah dan potensi di lapangan, (2) desain bahan 

ajar berbasis discovery learning, (3) hasil validasi bahan ajar berbasis discovery 

learning, (4) hasil uji skala kecil bahan ajar berbasis discovery learning, dan (5) 

hasil uji skala besar bahan ajar berbasis discovery learning. 

4.1.1 Identifikasi Masalah dan Potensi di SMA Islam Sudirman Ambarawa 

Identifikasi masalah dan potensi dilakukan untuk mendapatkan data awal 

sebagai informasi yang mendukung latar belakang penelitian. Identifikasi ini 

dilakukan dengan metode observasi di sekolah serta wawancara terhadap guru dan 

siswa SMA Islam Sudirman Ambarawa. Berdasarkan identifikasi ini didapatkan 

beberapa potensi dan masalah yang terdapat di SMA Islam Sudirman Ambarawa. 

SMA Islam Sudirman Ambarawa merupakan salah satu SMA yang ditunjuk 

sebagai pilot project penerapan kurikulum 2013. Hal ini didasarkan pada kesiapan 

sarana dan prasarana yang mendukung di SMA Islam Sudirman. Sarana dan 

prasarana ini meliputi ruang kelas yang layak dengan fasilitas yang memadai, 

laboratorium yang cukup lengkap, serta perpustakaan yang baik dapat menunjang 

proses pembelajaran siswa. Adapun masalah yang terdapat di SMA Islam Sudirman 
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Ambarawa meliputi pelaksanaan pembelajaran scientific yang belum maksimal, 

sehingga siswa belum dapat mengoptimalkan perannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini didasari oleh kecenderungan guru yang sudah terbiasa dengan 

cara-cara konvensional dalam menyampaikan pembelajaran. Guru kimia di SMA 

Islam Sudirman Ambarawa termasuk guru senior yang berpengalaman. Beliau 

adalah lulusan D3 pendidikan kimia IKIP Semarang kemudian mengambil program 

akta 4 di Universitas Negeri Semarang. Beliau juga pernah mengikuti beberapa kali 

pelatihan terkait pembelajaran scientific, namun belum dapat mengaplikasikannya 

akibat kurang memahami dan keterbatasan waktu untuk mempersiapkan 

pembelajaran berpendekatan scientific. Fakta ini juga mempengaruhi penggunaan 

buku ajar yang digunakan di kelas.  

Buku ajar kimia yang digunakan berupa buku paket yang diklaim sebagai 

buku yang telah disesuaikan pada kurikulum 2013. Penggunaan buku ini pun 

kurang maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan sistematika di 

dalamnya. Selain itu belum ada buku yang secara spesifik disusun berdasarkan 

pendekatan scientific, salah satunya discovery learning yang dapat merangsang 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kimia masih dirasakan 

siswa sebagai salah satu mata pelajaran yang menegangkan, untuk itu dibutuhkan 

cara agar mindset siswa tidak lagi merasa demikian. Salah satunya dengan 

pemberian tugas poster bergambar sehingga siswa dapat menyalurkan 

kreativitasnya sekaligus belajar tentang kimia. Data awal terkait potensi dan 

masalah yang ada di SMA Islam Sudirman Ambarawa inilah yang melatarbelakangi 
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penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning dengan 

produk poster bergambar untuk siswa SMA.  

4.1.2 Desain Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning 

Bahan ajar yang dikembangkan disusun berdasarkan pendekatan scientific 

khususnya berbasis discovery learning. Penyusunan ini didasarkan pada langkah-

langkah pembelajaran penemuan (discovery) yang nampak pada penyampaian 

materi yang terdapat di dalamnya. Langkah-langkah ini meliputi stimulus, 

perumusan masalah, pengumpulan data, mengolah data, verifikasi, dan simpulan. 

Penyusunan bahan ajar dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa 

siswa ke dalam pembelajaran dengan strategi discovery learning. Adanya tugas 

pembuatan poster yang ada didalamnya didesain agar siswa mampu menggunakan 

kreativitasnya dalam mengikuti materi kimia khususnya larutan penyangga.  

Bahan ajar berbasis discovery learning ini disusun berdasarkan kriteria BSNP 

yang selanjutnya dituangkan dalam beberapa bagian, yang meliputi halaman 

sampul, halaman pendukung (kata pengantar, daftar isi, peta konsep, daftar pustaka, 

dan tentang penulis), serta halaman isi. Desain bagian-bagian bahan ajar ini 

dijelaskan dalam Gambar 4.1. 
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2 

Halaman Sampul 

Keterangan: 

1. Judul Bahan Ajar 

2. Gambar yang relevan 

3. Materi dalam bahan 

ajar 

4. Ruang untuk identitas 

pengguna 

5. Identitas penulis 

1 

2 

3 

Daftar Isi 

Keterangan: 

1. Identitas Halaman 

2. Daftar konten dalam 

bahan ajar 

3. Halaman tiap konten 

bahan ajar 

4. Footer berupa 

penegasan identitas 

buku (terdapat pada 

setiap halaman) 

5. Nomor halaman 

(terdapat pada setiap 

halaman) 4 

5 
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Bagian Isi 

Keterangan: 

1.Judul sub bab  

2.Stimulus (rangsangan 

awal sebelum materi 

disampaikan dalam 

discovery learning) 

3.Gambar yang relevan 

4.Perumusan Masalah 

(Beberapa permasalahan 

yang memancing siswa) 

5.Pengumpulan Data 

(Upaya untuk menjawab 

permasalahan) 

 

Bagian Isi 

Keterangan: 

1. Mengolah Data 

(Penerjemahan data 

yang didapat) 

2. Format laporan sebagai 

upaya pengolahan data 
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Bagian Isi 

Keterangan: 

1. Verifikasi 

(Menyocokkan dengan 

informasi relevan 

terkait hasil 

pengolahan data) 

2. Pojok motivasi (Kolom 

motivasi bagi 

pengguna) 

3. Informasi yang relevan 

sebagai pembahasan 

terkait materi 

4. Ilustrasi ionisasi 

larutan 

Bagian Isi 

Keterangan: 

1. Simpulan (Rangkuman 

terhadap materi yang 

dibahas) 

2. Glosarium (Penjelasan 

terkait istilah yang 

digunakan) 
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Gambar 4.1 Desain Awal Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning 
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2. Informasi entang 

penulis 

3. Foto penulis 
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4.1.3 Hasil Validasi Bahan Ajar 

Validasi bahan ajar dilakukan untuk menguji kelayakan bahan ajar sebelum 

diterapkan pada tahap selanjutnya. Validasi yang dilakukan terhadap bahan ajar 

meliputi validasi ahli materi dan validasi ahli media. Validasi ahli materi berperan 

sebagai evaluator materi kimia yang terkandung dalam bahan ajar yang 

dikembangkan. Ahli materi dalam penelitian ini adalah tiga dosen kimia Universitas 

Negeri Semarang dan satu guru kimia di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Ahli 

materi tersebut di antaranya Prof. Dr. Supartono, M.S sebagai ahli materi I, Drs. 

Subiyanto Hadisaputro, M.Si sebagai ahli materi II, Dr. Endang Susilaningsih, M.S 

sebagai ahli materi III, dan Aidat Nurul Hidayah, S.Pd sebagai ahli materi IV. 

Validasi materi dalam bahan ajar didasarkan pada 12 kriteria yang diadopsi 

dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2014. Adapun hasil validasi 

materi ditunjukkan oleh Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Hasil Validasi Materi  

Validator Pemberian 

Skor 

Skor 

Maksimal 

Kriteria 

Validator I 36 48 Layak 

Validator II 43 48 Sangat Layak 

Validator III 40 48 Sangat Layak 

Validator IV 38 48 Layak 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa materi bahan ajar sudah 

dapat dikatakan layak, meskipun perlu adanya perbaikan di beberapa hal. Hal ini 

ditunjukkan oleh beberapa catatan yang diberikan validator. Catatan ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Data Saran dan Komentar Ahli Materi 

Validator Saran dan Komentar 

Validator I Bahan ajar sudah mencukupi untuk penelitian, kontekstualitas 

materi lebih ditunjukkan 

Validator II Pahami materi penyangga dengan baik, terutama terkait 

ionisasi larutan, reaksi ketika penambahan sedikit asam/basa, 

pahami konsep kapasitas penyangga, lebih konsisten terhadap 

perintah dalam soal  

Validator III Materi sudah layak digunakan penelitian, namun perlu 

dilakukan revisi terkait penulisan agar memenuhi pola SPOK 

Validator IV Sudah bagus, namun perlu adanya perbaikan di antaranya 

penyampaian pengertian larutan penyangga untuk tidak 

dinyatakan di tengah paragraf, tetapi dijadikan sebuah 

simpilan di akhir paragraf agar siswa lebih mudah memahami, 

berikan contoh soal terkait pembuatan larutan penyangga dari 

asam lemah berlebih dan basa kuat, agar lebih mudah 

dibedakan siswa, gunakan bahasa yang baik dan benar.  

 

Validasi ahli media berperan sebagai evaluator aspek kelayakan media 

ditinjau dari segi penyajian, bahasa, dan kepraktisan bahan ajar yang 

dikembangkan. Ahli media dalam penelitian ini adalah empat dosen kimia 

Universitas Negeri Semarang. Ahli media tersebut di antaranya Prof. Dr. Supartono 

M.S sebagai ahli media I, Drs. Subiyanto Hadisaputro, M.Si sebagai ahli media II, 

Dr. Endang Susilaningsih, M.S sebagai ahli media III, dan Dr. Sri Haryani, M.Si 

sebagai ahli media IV. 

Validasi media dalam bahan ajar didasarkan pada 3 aspek meliputi aspek 

penyajian terdiri dari 13 kriteria, aspek bahasa terdiri dari 13 kriteria dan 5 kriteria 

aspek kepraktisan. Kriteria ini diadopsi dari Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) 2014. Adapun hasil validasi bahan ajar oleh ahli media ditunjukkan oleh 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Hasil Validasi Bahan Ajar oleh Ahli Media  

Aspek Pemberian Skor  Rata-

rata 

Kriteria 

Validator  
I 

Validator  
II 

Validator  
III 

Validator  
IV 

Penyajian 39 45 45 41 42,5 Layak 

Bahasa 40 39 35 34 37 Layak 

Kepraktisan 15 18 18 15 16,5 Praktis 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa bahan ajar sudah dapat 

dikatakan layak ditinjau dari segi bahasa, penyajian, dan kepraktian. Namun, perlu 

adanya perbaikan di beberapa hal. Perbaikan ini ditunjukkan oleh beberapa catatan 

yang diberikan validator. Catatan ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data Saran dan Komentar Ahli Media 

Validator Saran dan Komentar 

Validator I Mencukupi untuk pembelajaran, tambahkan gambar pendukung 

yang lebih kontekstual terkiat larutan penyangga, gunakan aturan 

penulisan yang benar. 

Validator II Cermati tulisan, format laporan, pemberian tugas poster 

bergambar, gunakan kalimat yang baik sesuai aturan kebahasaan, 

serta konsistensi istilah 

Validator III Aspek penyajian sudah bagus. Aspek bahasa masih perlu 

direvisi, gunakan susunan kalimat SPOK. Aspek Kepraktisan 

sudah memenuhi 

Validator IV Penampilan baik, materi runtut, cermati penggunaan grafik, 

cermati penyampaian materi terkait kemampuan mem-buffer 

suatu campuran, peta konsep dilengkapi dengan kata 

penghubung 

  

 

4.1.4 Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Uji coba skala kecil bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan sebelum diterapkan di skala yang lebih besar. Uji 

coba skala kecil dilakukan di SMA Islam Sudirman dengan mengambil sampel 13 
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siswa kelas XII IPA. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Uji coba skala kecil dilakukan dengan cara uji keterbacaan, yaitu sampel 

diinstruksikan untuk mengamati dan membaca bahan ajar berbasis discovery 

learning. Siswa juga diminta untuk mengisi lembar angket tanggapan siswa yang 

disertai saran dan komentar terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Saran dan 

komentar yang diberikan dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan sebelum 

dilakukan tahap selanjutnya. Rekapitulasi skor tanggapan siswa uji coba skala kecil 

disajikan dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Kecil 

Responden Pemberian Skor Skor Maksimal Kriteria 

UK-01 31 36 Sangat Baik 

UK-02 36 36 Sangat Baik 

UK-03 32 36 Sangat Baik 

UK-04 29 36 Baik 

UK-05 32 36 Sangat Baik 

UK-06 26 36 Baik 

UK-07 32 36 Sangat Baik 

UK-08 32 36 Sangat Baik 

UK-09 33 36 Sangat Baik 

UK-10 30 36 Sangat Baik 

UK-11 31 36 Sangat Baik 

UK-12 26 36 Baik 

UK-13 30 36 Sangat Baik 

 

Pemberian skor tanggapan siswa uji coba skala kecil untuk tiap butir angket 

dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Rekapitulasi Skor Tanggapan Siswa Uji Skala Kecil pada Tiap Butir, 

(1) Kemenarikan materi, (2) kontekstualitas, (3) Sistematika 

penyusunan, (4) Bahasa, (5) Sampul buku, (6) keterbacaan tulisan, (7) 

Ukuran buku, (8) Ilustrasi, (9) Menimbulkan motivasi belajar 

 

4.1.5 Data Uji Coba Skala Besar 

Uji coba skala besar bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa, mengukur 

keefektifan bahan ajar, dan pembuatan poster bergambar sebagai bentuk kreativitas 

siswa. Uji coba skala besar bahan ajar berbasis discovery learning menggunakan 

sampel sejumlah 23 siswa kelas XI MIA 1 SMA Islam Sudirman Ambarawa dan 

27 Siswa kelas XI MIA 1 SMA NU 1 Kradenan, Blora.  

4.1.5.1  Data Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Besar 

Data tanggapan siswa uji skala coba besar digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap bahan ajar berbasis discovery learning pada skala yang 

lebih luas. Rekapitulasi tanggapan siswa uji coba skala besar disajikan pada Tabel 

4.6. 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Besar 

Interval Skor Kriteria Jumlah Siswa 

Skor ≥ 30 Sangat Baik 32 

23 ≤ Skor < 30 Baik 18 

16 ≤ Skor < 23 Buruk 0 

Skor < 16 Sangat Buruk 0 

Data tanggapan siswa uji coba skala besar untuk tiap butir angket dapat dilihat 

pada Gambar 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Rekapitulasi Tanggapan Siswa Uji Skala Besar pada Tiap Butir Angket 

(1) Kemenarikan materi, (2) Kontekstualitas, (3) Sistematika 

Penyusunan, (4) Bahasa, (5) Sampul Buku, (6) Keterbacaan Tulisan, 

(7) Ukuran Buku, (8) Ilustrasi, (9) Menimbulkan Motivasi Belajar. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

memberikan tanggapan positif terhadap bahan ajar berbasis discovery learning 

yang dikembangkan. 

4.1.5.2 Keefektifan bahan ajar berbasis Discovery Learning 

Keefektifan bahan ajar berbasis discovery learning diukur dari ketuntasan 

klasikal hasil post-test setelah penggunaan bahan ajar berbasis discovery learning. 

Bahan ajar dikatakan efektif jika ketuntasan klasikal lebih dari 75% atau dengan 

kata lain dapat diungkapkan minimal 75% jumlah siswa mencapai KKM (2,66). 
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Rekapitulasi hasil post-test setelah penggunaan bahan ajar berbasis bahan ajar 

discovery learning ditunjukkan oleh Tabel 4.7 untuk kelas XI MIA 1 SMA Islam 

Sudirman Ambarawa dan Tabel 4.8 untuk kelas XI MIA 1 SMA NU 1 Kradenan, 

Blora. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Post-test Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Discovery 

Learning Kelas XI MIA 1 SMA Islam Sudirman Ambarawa 

Interval Nilai Kriteria Jumlah Siswa 

3,66 < skor ≤ 4,00 Tuntas 0 

3,33 < skor ≤ 3,66 Tuntas 1 

3,00 < skor ≤ 3,33 Tuntas 6 

2,66 < skor ≤ 3,00 Tuntas 6 

Skor ≤ 2,66 Tidak Tuntas 10 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hanya 13 dari 23 siswa yang 

mencapai KKM atau ketuntasan secara klasikal adalah sekitar 56,52% .Jika ditinjau 

dari hasil ini, maka bahan ajar berbasis discovery learning dinyatakan tidak efektif.  

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Post-test Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Discovery 

Learning Kelas XI MIA 1 SMA NU 1 Kradenan Blora 

Interval Nilai Kriteria Jumlah Siswa 

3,66 < skor ≤ 4,00 Tuntas 3 

3,33 < skor ≤ 3,66 Tuntas 10 

3,00 < skor ≤ 3,33 Tuntas 6 

2,66 < skor ≤ 3,00 Tuntas 3 

Skor ≤ 2,66 Tidak Tuntas 5 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hanya 22 dari 27 siswa yang 

mencapai KKM atau ketuntasan secara klasikal adalah sekitar 81,48%. Jika ditinjau 

dari hasil ini, maka bahan ajar berbasis discovery learning dinyatakan belum 

efektif.  
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4.1.5.3 Hasil Penilaian Kreativitas Siswa Berdasarkan Poster Bergambar 

Penilaian poster bergambar dilakukan sebagai upaya untuk memberikan 

kesempatan siswa untuk berkreasi. Poster bergambar ini dinilai dengan empat 

kriteria keterampilan berpikir kreatif yang telah dimodifikasi. Empat kriteria ini 

meliputi fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Poster yang dibuat siswa 

berhubungan dengan pembuatan larutan penyangga. Rekapitulasi penilaian 

kreativitas siswa melalui poster bergambar ditunjukkan oleh Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Penilaian Kreativitas Siswa Berdasarkan Poster Bergambar 

Interval Nilai Kriteria Banyak Siswa  

SMA Islam 

Sudirman 

Ambarawa 

SMA NU 1 

Kradenan 

Blora 

Skor ≥ 20 Sangat Kreatif 2 2 

15 ≤ skor < 20 Kreatif 12 15 

10 ≤ skor < 15 Tidak Kreatif 4 8 

Skor < 10 Sangat Tidak Kreatif 5 2 

  

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 50 siswa 4 siswa termasuk 

sangat kreatif, 27 siswa kreatif, 12 siswa tidak kreatif, dan 7 siswa sangat tidak 

kreatif. 

4.2 Pembahasan 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery learning diawali 

dengan melakukan identifikasi masalah dan potensi yang terdapat di SMA Islam 

Sudirman Ambarawa. Metode yang digunakan dalam identifikasi ini adalah metode 

observasi. Berdasarkan hasil observasi di sekolah didapatkan informasi bahwa 

SMA Islam Sudirman Ambarawa merupakan salah satu SMA dengan sarana dan 

prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini menjadi 

potensi tersendiri bagi SMA Islam Sudirman Ambarawa untuk melaksanakan 
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pembelajaran dengan maksimal. Hasil identifikasi juga menunjukkan adanya 

masalah yang terjadi di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Proses pembelajaran 

kimia belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bereksplorasi dalam mencari ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh peran guru 

yang masih dominan. Guru kimia yang menjadi narasumber menyebutkan bahwa 

pelatihan pengajaran berbasis scientific pernah diikuti, akan tetapi karena 

keterbatasan waktu mengakibatkan belum dilaksanakannya pembelajaran berbasis 

scientific oleh guru kimia. Dampak yang muncul selanjutnya adalah penggunaan 

bahan ajar berpendekatan scientific secara spesifik belum pernah digunakan, salah 

satunya bahan ajar berbasis discovery learning. Bahan ajar berbasis discovery 

learning ini diharapkan dapat memberikan peran lebih kepada siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pemberian kesempatan ini didukung dengan penugasan poster 

bergambar yang dapat menyalurkan kreativitas siswa sehingga pembelajaran kimia 

lebih menyenangkan. 

Bahan ajar berbasis discovery learning didesain menggunakan aplikasi 

Microsoft Office Publisher 2013 dengan ukuran kertas A4 80 gram. Bahan ajar ini 

disusun sedemikian rupa sehingga materi yang terkandung di dalamnya disesuaikan 

dengan langkah-langkah discovery learning. Adapun langkah-langkahnya meliputi 

stimulus, perumusan masalah, pengumpulan data, mengolah data, verifikasi, dan 

simpulan. Secara keseluruhan bahan ajar berbasis discovery learning ini dibagi ke 

dalam beberapa bagian yaitu, bagian sampul, bagian pendukung bahan ajar (kata 

pengantar, daftar isi, kompetensi yang harus dicapai, peta konsep, daftar pustaka, 

glosarium, dan tentang penulis), serta bagian isi (subbab materi larutan penyangga 
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dan uji kompetensi). Ada empat hal yang menjadi pokok utama dalam pembahasan 

ini, yaitu, (1) karakteristik bahan ajar, (2) uji kelayakan bahan ajar, (3) keefektifan 

bahan ajar, (4) hasil tanggapan siswa, dan (5) hasil poster bergambar. 

4.2.1 Karakteristik Bahan Ajar  

Bahan ajar yang dikembangkan merupakan bahan ajar berbasis discovery 

learning, artinya materi yang terkandung di dalam bahan ajar disusun dengan 

strategi discovery learning. Hal ini menjadi karakter utama yang ingin ditunjukkan 

peneliti. Strategi discovery learning dipilih tidak hanya berdasarkan data potensi 

dan masalah di lapangan, namun juga karena memiliki beberapa keunggulan. 

Keunggulan tersebut di antaranya mampu memberikan kesempatan siswa untuk 

terlibat langsung dalam pembelajaran, siswa mudah memahami suatu kondisi 

terkait aktivitas pembelajaran, memberikan pengalaman terkait pemecahan masalah 

dalam kehidupan, dan siswa bekerja dengan kondisi nyata di sekitarnya (Illahi, 

2012: 70-71).  

Penggunaan warna dalam bahan ajar yang dikembangkan adalah hijau dan 

kuning. Pemilihan warna ini didasarkan pada pengaruh penggunaan warna secara 

psikologi terhadap pengguna. Warna hijau memiliki dihubungkan dengan warna 

alam, memberikan perasaan positif, relaksasi, dan ketenangan. Sementara warna 

kuning dihubungkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Paduan dari kedua 

warna ini diharapkan dapat membangkitkan ketertarikan siswa untuk menggunakan 

bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan. 

Karakter lain dari bahan ajar berbasis discovery learning ini adanya 

penugasan poster bergambar. Tujuan utama pembuatan poster bergambar adalah 
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untuk memberikan kesan menyenangkan kepada siswa dalam mempelajari materi 

kimia. Tujuan kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengeksplorasi kreativitasnya sebagai sarana untuk membiasakan diri berpikir 

kreatif. Hal ini didasarkan pada tuntutan masa depan yang membutuhkan generasi 

yang kompetitf dan kreatif. 

4.2.2 Uji Kelayakan Bahan Ajar 

Kelayakan bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan 

ditinjau dari penilaian ahli materi dan ahli media. Penilaian dari ahli materi 

bertujuan untuk mengukur kelayakan materi yang terkandung di dalam bahan ajar. 

Penilaian dari ahli media dimaksudkan untuk mengukur kelayakan bahan ajar 

sebagai sebuah media pembelajaran. Kedua penilaian ini didasarkan pada kriteria 

kelayakan bahan ajar dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) 2014. 

Uji kelayakan bahan ajar ini melibatkan 4 ahli materi yang terdiri dari 3 dosen 

kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang dan 1 guru kimia SMA Islam Sudirman 

Ambarawa serta 4 ahli media dari dosen kimia FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Berdasarkan hasil validasi bahan ajar yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1 

dan Tabel 4.3  dapat diketahui bahwa bahan ajar yang dikembangkan telah valid 

dan layak untuk digunakan meskipun masih perlu adanya perbaikan pada beberapa 

hal agar bahan ajar semakin baik. Hasil positif juga didapatkan bahan ajar yang 

dikembangkan oleh Setiyawan (2013), dengan skor validasi untuk aspek materi, 

penyajian, kebahasaan, dan grafika berturut-turut 84,37(100), 80 (100), 85 (100), 

dan 81,67 (100). Saran dan komentar validator yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2 dan 

Tabel 4.4 selanjutnya digunakan sebagai acuan perbaikan bahan ajar. 
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Perbaikan terhadap bahan ajar dilakukan secara mendetail dari halaman 

sampul hingga isi yang terkandung di dalamnya. Sampul bahan ajar menjadi 

pembahasan perbaikan yang pertama. Sampul bahan ajar awalnya hanya 

menyediakan ruang untuk penulisan identitas tanpa memberikan jenis identitas 

yang harus diisi. Perbaikan dilakukan dengan memberikan jenis identitas pengguna 

bahan ajar meliputi nama, kelas, nomor presensi, dan sekolah. Hal ini dimaksudkan 

untuk menyeragamkan identitas semua siswa pada buku. Perbaikan ini ditunjukkan 

oleh Gambar 4.4. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Perbaikan pada Halaman Sampul Terkait Pemberian Jenis Identitas 

Siswa 

Validator juga menyarankan agar mengurangi ruang kosong yang terlalu luas 

pada suatu halaman. Hal ini menjadi bertujuan agar bahan ajar terlihat lebih 

proporsional secara visual. Koreksi ini dilakukan pada halaman kata pengantar 

seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Perbaikan pada Halaman Kata Pengantar dengan Mengurangi Ruang 

Kosong yang terlalu Luas 

Perbaikan juga dilakukan pada halaman peta konsep. Peta konsep dalam 

desain sebelumnya belum disertakan kata hubung untuk tiap bagian bagan. Kata 

hubung ini ditambahkan agar pengguna lebih mudah memahami konsep materi 

yang terkandung dalam bahan ajar. Selain itu, masih terdapat ruang kosong dalam 

halaman peta konsep sehingga perlu dikurangi. Perbaikan ini ditunjukkan oleh 

Gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Perbaikan pada Halaman Peta Konsep 

Perbaikan selanjutnya dilakukan pada materi yang terkandung pada sub bab 

“Mengenal Larutan Penyangga” tepatnya pada bagian stimulus. Validator materi 

menyarankan bahwa penjelasan larutan penyngga di paragraf dua disusun 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan terkait larutan penyangga didapat di akhir 

paragraf agar kegiatan penemuan lebih terlihat. Selain itu, penyusunan pokok 

kalimat di akhir paragraf diharapkan dapat memberikan penekanan terhadap 

pengertian larutan penyangga sebagai informasi yang penting. Perbaikan pada 

bagian ini ditunjukkan oleh Gambar 4.7. 

 

 

 

 

Ada Kata Hubung 

 

Belum Ada Kata Hubung 
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Gambar 4.7 Perbaikan Materi terkait Penyusunan Kalimat Pokok 

Perbaikan selanjutnya dilakukan terhadap format laporan praktikum yang 

hendaknya disesuaikan dengan langkah-langkah percobaan. Pada awalnya poin 

pertama format penulisan laporan adalah Alat dan Bahan Percobaan sementara poin 

pertama langkah-langkah percoban adalah Tujuan Percobaan. Perbaikan dilakukan 

dengan menyamakan keduanya sehingga poin pertama format penulisan laporan 

adalah Tujuan Percobaan, dan diikuti oleh poin-poin selanjutnya. Perbaikan ini 

ditunjukkan oleh Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Perbaikan Format Laporan Percobaan 

Validator juga menyarankan adanya perbaikan pada penjelasan cara 

pembuatan larutan penyangga dari asam lemah berlebih dan basa kuat serta basa 

lemah berlebih dengan asam kuat. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan 

contoh bagaimana suatu reaksi asam lemah atau basa lemah dikatakan berlebih. Hal 

ini bertujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami pembuatan larutan 

penyangga dengan cara ini. Perbaikan ini ditunjukkan oleh Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Perbaikan Materi pada Pembuatan Larutan Penyangga 

Perbaikan juga dilakukan pada kurva titrasi dan kurva kapasitas penyangga. 

Kurva titrasi sebelum perbaikan belum merepresentasikan kurva titrasi antara 

CH3COOH (asam lemah) dan NaOH (basa kuat). Hal ini terlihat pada ketajaman 

perubahan pH yang lebih sesuai dengan titrasi asam kuat dan basa kuat. Perbaikan 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.10. Sementara kurva kapasitas penyangga 

hendaknya diperbaiki sedemikian rupa sehingga menunjukkan kurva yang lebih 

baik. Perbaikan kurva kapasitas penyangga ditunjukkan oleh Gambar 4.11. 
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Gambar 4.10 Perbaikan Kurva Titrasi Asam Lemah dan Basa Kuat dalam 

Pembuatan Larutan Penyangga 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Perbaikan Kurva Kapasitas Penyangga 

 

Perbaikan terakhir berupa penambahan halaman “Unjuk Kreasi” sebagai 

pendukung konsep poster bergambar. Halaman ini terdiri dari empat gambar dalam 

kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep larutan penyangga. Siswa dapat 

melakukan eksplorasi kreativitas menggambarnya dengan mengisi halaman ini 
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sesuai dengan instruksi yang tertera di dalamnya. Penambahan ini ditunjukkan pada 

Gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Penambahan halaman Unjuk Kreasi sebagai Pendukung Poster 

Bergambar 

Uji kelayakan bahan ajar juga dilakukan dalam skala kecil, yaitu meminta 

tanggapan dan saran kepada beberapa siswa terhadap bahan ajar berbasis discovery 

learning sebelum diuji pada skala yang lebih besar. Uji coba skala kecil ini 

melibatkan 13 siswa SMA Islam Sudirman kelas XII IPA yang telah mendapatkan 

pembelajaran terkait materi larutan penyangga. Uji coba skala kecil hanya 

dilakukan dengan uji keterbacaaan, artinya siswa sampel hanya mencermati bahan 

ajar mulai dari halaman sampul hingga materi yang berada di dalamnya. Setelah itu 

siswa diminta memberikan tanggapan sebagai bentuk penilaian terhadap bahan ajar. 

Komentar dan saran yang diberikan dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan 

sebelum diuji pada skala besar.  
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Berdasarkan data yang terhimpun, diketahui bahwa skor yang diberikan oleh 

siswa uji coba skala kecil terhadap bahan ajar menunjukkan respon yang positif. 

Sepuluh dari 13 siswa memberikan skor dengan kriteria sangat baik dan sisanya 

memberikan skor dengan kriteria baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Rekapitulasi hasil angket untuk tiap butir angket ditunjukkan oleh Gambar 4.2.  

Uji coba skala kecil juga menghimpun komentar dan saran siswa. Komentar 

siswa terhadap bahan ajar umumnya positif, namun ada dua poin yang perlu 

diperhatikan, yaitu terkait ukuran buku dan tulisan yang ada di dalam bahan ajar. 

Komentar terkait dua hal ini ditunjukkan dalam Tabel 4.10.  

Tabel 4.10 Rekapitulasi Komentar Siswa terhadap Bahan Ajar 

No Aspek Komentar 

1. Huruf/tulisan 

dalam bahan 

ajar 

Tulisan yang terdapat di dalam bahan ajar terlalu 

banyak sehingga seolah-olah penuh. 

2. Ukuran bahan 

ajar 

Ukuran buku kurang sesuai, besarnya sudah cukup 

tetapi kurang tebal. 

 

Peneliti melakukan peninjauan terhadap komentar yang diberikan terhadap 

bahan ajar, kemudian mengambil keputusan untuk menyikapi hal tersebut. Peneliti 

memutuskan untuk tidak melakukan perubahan dalam bahan ajar dengan beberapa 

pertimbangan. Tulisan dalam bahan ajar sebenarnya sudah sesuai dengan standar 

penulisan yaitu menggunakan ukuran 12 dan jenis huruf Times New Roman. 

Proporsi gambar juga sudah cukup dalam sebagian besar halaman sehingga alasan 

tulisan yang terlalu banyak kemungkinan adalah penilaian yang subjektif. Penulis 

juga tidak melakukan perubahan terkait ketebalan bahan ajar, dengan alasan (1) 

bahan ajar hanya memfokuskan pada materi larutan penyangga, sehingga wajar jika 

tidak setebal buku dengan materi lengkap, (2) jika dilakukan penambahan halaman, 
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maka akan mengurangi aspek kepraktisan, karena bahan ajar menjadi lebih berat 

untuk dibawa.  

4.2.3 Keefektifan Bahan Ajar 

Keefektifan bahan ajar diukur melalui tingkat ketuntasan klasikal hasil post-

test siswa uji skala besar. Ketuntasan klasikal minimal yang harus dicapai adalah 

75%. Berdasarkan hasil post-test siswa uji skala besar di kelas XI MIA 1 SMA 

Islam Sudirman Ambarawa pada Tabel 4.7 memberikan informasi bahwa 

ketuntasan klasikal yang dicapai adalah 56,52%. Hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa bahan ajar yang digunakan adalah belum efektif. Hal utama yang 

menyebabkan ketidaktuntasan siswa adalah motivasi belajar siswa yang rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi kehadiran siswa yang menunjukkan 

ketidakseriusan mereka dalam mengikuti kegitan belajar di sekolah. Persentase 

ketidakhadiran tanpa alasan mencapai 11,30%,  tidak hadir karena ijin 1,79%, dan 

tidak hadir karena sakit 0,86%. Tingginya persentase ketidakhadiran dengan tanpa 

alasan menunjukkan motivasi belajar yang rendah sehingga mempengaruhi prestasi 

siswa. Faktor motivasi ini merupakan faktor internal dari siswa yang berhubungan 

dengan aspek psikologi (Putri & Neviyarni, 2013). Hal ini didukung oleh 

pernyataan Ibu Aidat selaku guru kimia yang mengampu kelas XI MIA 1 yang 

menyatakan bahwa apapun metode yang digunakan guru dalam mengajar jika dari 

pribadi siswanya tidak bertekad untuk mengikuti dengan baik, maka hasilnya akan 

sama saja. 

Berdasarkan hasil post-test siswa uji skala besar di kelas XI MIA 1 SMA NU 

1 Kradenan, Blora pada Tabel 4.8 memberikan informasi bahwa ketuntasan klasikal 
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yang dicapai adalah 81,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa bahan ajar sudah 

efektif. Hal ini didukung oleh data ketidakhadiran siswa yang menunjukkan 

persentase ketidakhadiran siswa dengan tanpa alasan sebesar 1, 90%, dan tidak 

hadir karena ijin sebesar 0,95%. Data ini dapat dikatakan bahwa motivasi belajar 

siswa cukup tinggi sehingga prestasi belajar siswa termasuk baik. Mappeasse 

(2009) menyatakan bahwa pada dasarnya motivsai menjadi usaha pendorong untuk 

mencapai prestasi. 

4.2.4 Tanggapan Siswa dalam Bahan Ajar 

Data tanggapan siswa dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

tanggapan siswa pada skala yang lebih luas terhadap bahan ajar berbasis discovery 

learning. Komentar dan saran yang diberikan berguna untuk perbaikan pada produk 

akhir berupa bahan ajar berbasis discovery learning. Sebagaimana Tabel 4.6 

menunjukkan bahwa bahan ajar ini yang dikembangkan mendapatkan respon positif 

dari siswa, dengan rician 32 siswa menyatakan sangat baik dan 18 siswa 

menyatakan baik. Data tanggapan siswa juga menghimpun komentar dan saran 

terhadap bahan ajar. Sebagian siswa menyatakan bahwa ukuran bahan ajar kurang 

tebal. Peneliti menerima saran ini dan akan diperbaiki dengan membuat halaman 

bahan ajar yang semula satu kertas memuat dua halaman menjadi satu kertas satu 

halaman, sehingga terdapat 28 halaman dalam 28 kertas. 

Bahan ajar berbasis guided discovery karya Napisa (2014) juga mendapatkan 

respon positif dari siswa dengan persentase kepuasan sebesar 81,52%. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis discovery termasuk jenis bahan ajar yang 

mempu menarik siswa. 
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4.2.5 Hasil Poster Bergambar Siswa 

Pemberian tugas poster bergambar memiliki tujuan agar siswa dapat 

menunjukkan kreativitasnya ketika belajar kimia. Poster bergambar yang dibuat 

merupakan representasi susunan campuran yang dapat dibuat sebagai larutan 

penyangga. Penilaian poster bergambar ini didasarkan pada 4 kriteria berpikir 

kreatif, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Keempat kreteria ini 

kemudia disesuaikan dalam bentuk indikator sehingga penilaian poster bergambar 

dapat dinilai. Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 4 siswa 50 siswa 

dikategorikan sangat kreatif, 27 siswa kreatif, dan 12 termasuk kurang kreatif, dan 

7 siswa sangat tidak kreatif.  

Analisis data dari hasil post-test dan kreativitas siswa menunjukkan bahwa 

adanya suatu pola yang proporsional. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 35 siswa 

dan yang tidak tuntas sebanyak 15 siswa. Jumlah siswa yang termasuk kreatif 

sebanyak 31 siswa dan siswa tidak kreatif 19 siswa. Analisis lebih lanjut 

menunjukkan bahwa dari 15 siswa yang tidak tuntas 9 di antaranya memang 

tergolong tidak kreatif dengan skor 6-14 (skor maksimal 24), 3 siswa dengan skor 

15 (24), 1 siswa dengan skor 16 (24), dan 2 siswa dengan skor 17 (24). Hasil analisis 

ini menujukkan bahwa ada kesamaan proporsi antara ketuntasan dan kreativitas 

siswa. Hasil ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian Anwar et al., 

(2012) yang menyatakan adanya hubungan antara prestasi belajar dan kreativitas. 

Perbedaannya Anwar et al., membandingkan nilai di sekolah yang diteliti dengan 

hasil tes berpikir kreatif baik secara verbal maupun figural.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis discovery 

learning dengan produk poster bergambar dapat disimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1 Karakteristik dari bahan ajar produk pengembangan meliputi tiga hal, yaitu 

konsep penyusunan materi di dalamnya yang disesuaikan dengan langkah-

langkah discovery learning, pemilihan warna dalam bahan ajar dominan hijau 

dan kuning karena secara psikologis dapat memberikan perasaan positif, dan 

keceriaan, serta terdapat tugas poster bergambar untuk membiasakan siswa 

berperilaku kreatif. 

5.1.2 Bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan sudah layak 

digunakan. Hal ini didasarkan pada penilaian ahli materi dan ahli media yang 

memberikan skor validasi rata-rata 42,5 (dari skor maksimal 52) untuk aspek 

penyajian, 37 (52) untuk aspek bahasa dan 16,5 (20) untuk aspek kepraktisan 

dan 39,25 (48) untuk kelayakan materi. 

5.1.3 Bahan ajar berbasis discovery learning yang dikembangkan dinyatakan 

efektif. Hal ini didasarkan pada ketuntasan hasil post-test siswa kelas XI MIA 

1 SMA NU 1 Kradenan sebesar 81,48% atau sebanyak 22 dari 27 siswa. 

5.1.4 Respon siswa terhadap bahan ajar discovery learning yang dikembangkan 

menunjukkan respon positif. Berdasarkan rekapitulasi respon siswa pada uji 

coba skala kecil, 10 siswa memberikan penilaian sangat baik, dan 3 siswa 
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memberikan penilaian baik. Sementara tanggapan siswa pada uji skala besar 

32 siswa menilai sangat baik dan 18 siswa menilai baik. 

5.1.5 Hasil poster bergambar siswa sebagai representasi kreativitas siswa 

menunjukkan bahwa 4 siswa termasuk sangat kreatif, 27 siswa tergolong 

kreatif, 12 siswa tergolong tidak kreatif, dan 7 siswa sangat tidak kreatif. 

5.2 Saran 

5.2.1 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan bahan ajar 

terutama pada tahap uji keefektifan bahan ajar yang pada penelitian ini belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. 

5.2.2 Selain poster bergambar, ada berbagai cara untuk menanamkan karakter 

kreatif pada siswa. Upaya penanaman kreativitas siswa ini penting dilakukan 

mengingat persaingan global menuntut generasi yang kreatif. 
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Lampiran 1 

LEMBAR WAWANCARA IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH 
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Lampiran 2 

SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

(Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : XI  

Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, 
dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1   Menyadari adanya keteraturan 

dari sifat hidrokarbon, 
termokimia, laju reaksi, 

kesetimbangan kimia, larutan 

dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya 

keteraturan tersebut sebagai hasil 
pemikiran kreatif manusia yang 

kebenarannya bersifat tentatif. 

 Sifat larutan 

penyangga 

 pH larutan 

penyangga 

 Peranan 

larutan 

penyangga 

dalam tubuh 
makhluk 

hidup  

 

Mengamati (Observing)   

 Mencari informasi dari berbagai sumber  tentang  

larutan penyangga, sifat dan pH larutan penyangga 
serta peranan larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup  

 Mencari informasi tentang darah yang berhubungan 

dengan kemampuannya dalam mempertahankan pH 
terhadap penambahan asam atau basa dan 

pengenceran  

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan bagaimana terbentuknya 

larutan penyangga  

 Mengapa larutan penyangga pHnya relatif tidak 

berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa 

 Apa manfaat larutan penyangga dalam tubuh 

makhluk hidup 

Tugas  

 Merancang percobaan 

larutan penyangga 

Observasi 

 Sikap ilmiah dalam 

melakukan percobaan 

dan presentasi, misalnya: 
cara menggunakan kertas 

lakmus,  indikator 

universal atau pH meter; 
melihat  skala volume 

dan suhu, cara  

menggunakan pipet, cara 

3 mgg 

x 4 jp 

- Buku 

kimia 
kelas XI 

- Lembar 

kerja 

- Berbagai 

sumber 
lainnya 

 

2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah 

(memiliki rasa ingin tahu, 
disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  

mampu membedakan fakta dan 

opini, ulet, teliti, bertanggung 
jawab, kritis, kreatif, inovatif, 

demokratis, komunikatif) dalam 
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merancang dan melakukan 

percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-

hari.  

Mengumpulkan data (Eksperimenting) 

 Menganalisis terbentuknya larutan penyangga 

 Menganalisis sifat larutan penyangga 

 Merancang percobaan untuk mengetahui larutan yang 

bersifat penyangga atau larutan yang bukan 
penyangga dengan menggunakan indikator universal 

atau pH meter serta mempresentasikan hasil racangan 

untuk menyamakan persepsi 

 Merancang percobaan untuk mengetahui sifat larutan 

penyangga atau larutan yang bukan penyangga 
dengan penambahan sedikit asam atau basa atau bila 

diencerkan serta mem-presentasikan hasil rancangan 

untuk menyamakan persepsi 

 Melakukan percobaan 

 Mengamati dan mencatat data hasil pengamatan 

Mengasosiasi (Associating) 

 Mengolah dan menganalisis data untuk 

menyimpulkan larutan yang bersifat penyangga 

 Menentukan pH larutan penyangga melalui 

perhitungan  

 Menentukan grafik hubungan perubahan harga pH 

pada titrasi asam basa untuk menjelaskan sifat larutan 

penyangga 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Membuat laporan percobaan identifikasi garam dan 

mempresentasikannya dengan mengguna-kan tata 
bahasa yang benar  

 Mengkomunikasikan sifat larutan penyangga dan 

manfaat larutan penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup. 

menim-bang, keaktifan, 

kerja sama, komunikatif, 
dan peduli lingkungan, 

dSangat Baik)  

 

Portofolio 

 Laporan percobaan  

 

Tes tertulis uraian  

 Menganalisis data untuk 

menyimpulkan larutan 

yang bersifat penyangga 

 Menghitung pH larutan 

penyangga  

 Menganalisis grafik 

hubungan perubahan 

harga pH pada titrasi 

asam basa untuk 
menjelaskan sifat larutan 

penyangga 

2.2 Menunjukkan perilaku 

kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli 

lingkungan serta hemat dalam 

memanfaatkan sumber daya 

alam. 

2.3Menunjukkan perilaku 

responsifdan pro-aktif serta 
bijaksana sebagai wujud 

kemampuan memecahkan 

masalah dan membuat keputusan 

3.13  Menganalisis peran larutan 

penyangga dalam tubuh makhluk 

hidup. 

4.13 Merancang, melakukan, dan 

menyimpulkan serta menyajikan 
hasil percobaan untuk 

menentukan sifat larutan 

penyangga. 
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Lampiran 3  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

No:  /Kim/X/2014-2015 

Satuan Pendidikan : SMA Islam Sudirman Ambarawa 
Mata Pelajaran : Kimia  

Kelas/Semester : XI/Genap 
Peminantan :  MIIA 

Pokok Materi : Larutan Penyangga 

Alokasi waktu : 3 x 4 Jam Pelajaran 
 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

KD pada KI-1: 

1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 

kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif 

manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 

KD pada KI-2: 

2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, 

terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, 

kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan 

serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari  

2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cintadamai dan peduli lingkungan 

serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

 

Indikator: 

a. Menunjukkan sikap berani mengambil risiko di dalam kegiatan pembelajaran 
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b. Menunjukkan sikap antusias dalam mengemukakan pendapat 

c. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang besar selama kegiatan pembelajaran 

 

KD pada KI-3: 

 

3.13  Menganalisis peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 

 

Indikator: 

 

a. Menjelaskan komponen-komponen penyusun larutan penyangga 

b. Menentukan pH larutan penyangga 

c. Menjelaskan cara kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH 

d. Mejelaskan fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari 

KD pada KI-4: 

4.13 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk 

menentukan sifat larutan penyangga. 

 

 Indikator: 

a. Melakukan percobaan penentuan larutan penyanyangga dengan benar 

b. Menyusun laporan hasil percobaan larutan penyangga 

c. Membuat produk poster bergambar terkait materi larutan penyangga 

 C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik menunjukkan sikap berani mengambil risiko melalui penyampaian pendapat yang 

unik dan terbuka dalam menerima kritik dari orang lain selama pembelajaran.  

2. Peserta didik menunjukkan sikap berani mengungkapkan pendapat melalui kegiatan presentasi.  

3. Peserta didik menunjukkan sikap antusias dalam memecahkan masalah dan mencari tahu 

informasi yang benar melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan pembelajaran  

4. Peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi, pendapat, dan bertanya dengan santun dan 

terbuka 
5. Peserta didik dapat menyusun komponen-komponen larutan penyangga melalui diskusi minimal 

3 buah larutan dengan penyusun yang berbeda 

6. Peserta didik dapat menentukan pH larutan penyangga sekurang-kurangnya 3 dari lima larutan 

penyangga 

7. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja larutan penyangga melalui presentasi hasil percobaan 

8. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 contoh aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. Peserta didik dapat melaksanakan percobaan terkait larutan penyangga dengan benar  

10. Peserta didik dapat menyusun laporan percobaan tentang larutan penyangga sesuai dengan hasil 

percobaan. 
11. Peserta didik dapat membuat poster bergambar terkait materi larutan penyangga dengan kreatif. 

 

D. MATERI PEMBERLAJARAN 

Pertemuan I (Praktikum larutan penyangga) 

Pertemuan II (Komponen penyusun larutan penyangga) 

Pertemuan III (Menghitung pH larutan penyangga) 

Pertemuan IV (Cara kerja larutan penyangga) 

Pertemuan V (Larutan penyangga dalam kehidpan sehari-hari) 

Pertemuan VI (Ulangan Harian) 
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E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific 

2. Model : Discovery Learning 

3. Strategi : kolaboratif dan kooperatif  

4. Metode : Diskusi. Eksperimen, dan presentasi.  
 

F. SUMBER BELAJAR DAN MEDIA 

1. Alat dan bahan : 

a. Media :  LCD, slide interaktif 

b. Lembar kerja 

c. Seperangkat alat-bahan percobaan 

2. Sumber belajar 

a. Peserta didik 

Rifai, Ahmad. 2015. Bahan Ajar Kimia Berbasis Discovery Learning:Larutan 

Penyangga. Semarang: Unnes. 

 

Sudarmo, Unggul. 2013. Kimia untuk SMA/MA kelas XI (kurikulum 2013): 

larutan Penyangga. Jakarta: Erlangga 

 

b. Rujukan guru 
 

Rifai, Ahmad. 2015. Bahan Ajar Kimia Berbasis Discovery Learning:Larutan 

Penyangga. Semarang: Unnes. 

 

Sudarmo, Unggul. 2013. Kimia untuk SMA/MA kelas X (kurikulum 2013). 

Jakarta: Erlangga 

 

Supardi, Kasmadi I, et.al. 2008. Kimia Dasar II. Semarang: Unnes 

Zumdahl. 2007. World of Chemistry. Boston: A Houghton Mifflin Company 

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 
 

 Guru membuka kelas dengan salam 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

 Guru mengkondisikan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru melakukan apersepsi tentang adanya 

larutan penyangga dalam mulut kita 

sehingga pH dalam stabil sehingga gigi tetap 

terlindungi 

 Guru membagi peserta didik ke dalam 5 

kelompok praktikum berdasarkan kertas 

warna yang sama 

10 menit 

Inti Mengamati 

 Guru membagi bahan ajar berbasis 

Discovery Learning 

70 menit 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

 Peserta didik mencermati langkah-

langkah percobaan terkait larutan 

penyangga 
Menanya 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

apakah larutan penyangga itu? Apakah 
komponen penyusun larutan penyangga? 

Pengumpulan data 

 Peserta didik melakukan percobaan dan 

mencatat hasilnya secara berkelompok 
sebagai kegiatan pengumpulan data 

 Peserta didik melakukan study literature 
sebagai penggalian sumber informasi 
terkait materi larutan penyangga 

Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan konsep 

larutan penyangga dengan konsep asam 

basa 

 Peserta didik menuliskan rangkuman 

hasil percobaan terkait larutan penyangga 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik menyampaikan hasil 

percobaan terkait larutan penyangga di 

depan kelas melalui kegiatan presentasi 

 Peserta didik saling memberikan masukan 

terhadap pendapat yang disampaikan 

selama kegiatan presentasi 

Penutup  Guru melakukan rangkuman tentang hasil 

percobaan larutan penyangga 
 Guru memberikan penugasan siswa untuk 

menyusun laporan tentang praktikum sesuai 

dengan format yang diberikan 

 Guru meminta siswa untuk mempelajari tentang 

komponen larutan penyangga sebagai persiapan 

pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup dengan doa dan salam  

10 menit 

 

 

Pertemuan II 

 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 
 

 Guru membuka kelas dengan salam 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

 Guru mengkondisikan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru melakukan pengulasan terhadap hasil 

percobaan pada pertemuan I 

15 menit 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

 Guru meminta peserta didik untuk 

berkelompok sesuai dengan kelompok 

praktikum 

Inti Mengamati 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati bahan ajar berbasis 

Discovery Learning terkait ioniasasi 
komponen larutan penyangga 

 Peserta didik mencermati tugas yang 

diberikan terkait komponen larutan 

penyangga 

Menanya 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

bagaimanakah cara membuat larutan 

penyangga?  
Pengumpulan data 

 Peserta didik melakukan diskusi terkait 

komponen larutan penyangga sehingga 

terjadi proses kerjasama 

 Peserta didik melakukan study literature 
sebagai penggalian sumber informasi 
terkait materi larutan penyangga 

Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan syarat 

penyusun larutan penyangga dengan 

contoh-contoh yang mungkin 

 Peserta didik mengajukan beberapa 

larutan yang diduga dapat digolongkan 
kedalam larutan penyangga 

 Peserta didik menuliskan rangkuman 

hasil diskusi terkait komponen larutan 

penyangga dan ionisasinya 

Mengkomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi 

terkait larutan penyangga di depan kelas 

melalui kegiatan presentasi 

 Peserta didik saling memberikan masukan 

terhadap pendapat yang disampaikan 

selama kegiatan presentasi 

60 menit 

Penutup  Guru melakukan rangkuman tentang materi 

komponen penyusun larutan penyangga 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari tentang 

penentuan pH larutan penyangga sebagai 

persiapan pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup dengan doa dan salam  

15 menit 

 

Pertemuan III 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 
 

 Guru membuka kelas dengan salam 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

 Guru mengkondisikan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru melakukan pengulasan tentang cara 

menghitung pH pada larutan asam basa 

10 menit 

Inti Mengamati 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati bahan ajar berbasis 

Discovery Learning terkait penentuan pH 
larutan penyangga 

 Peserta didik mencermati contoh 

penentuan pH larutan penyangga 

Menanya 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 
bagaimanakah cara penentuan pH larutan 

penyangga 

Pengumpulan data 

 Guru memberikan beberapa soal latihan 

tentang penentuan pH larutan penyangga 

 Peserta didik melakukan diskusi terkait 

penentuan pH larutan penyangga dengan 

teman sebankunya 

 Peserta didik melakukan study literature 
sebagai penggalian sumber informasi 
terkait penentuan pH larutan penyangga 

Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan konsep 

penentuan pH larutan penyangga dengan 

penentuan pH asam basa 

 Peserta didik menuliskan jawaban latihan 

soal terkait penentuan pH 
Mengkomunikasikan 

 Peserta didik menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas tentang 

penentuan pH larutan penyangga 

 Peserta didik saling memberikan koreksi 

terhadap hasil kerja teman satu dengan 

yang lain 

65 menit 

Penutup  Guru melakukan refleksi tentang penentuan pH 

larutan penyangga 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari tentang 

cara kerja larutan penyangga sebagai persiapan 

pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup dengan doa dan salam  

15 menit 

Pertemuan IV 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 
 

 Guru membuka kelas dengan salam 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

 Guru mengkondisikan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 Guru melakukan pengulasan tentang hasil 

praktikum pada pertemuan I terkait 

kemampuan larutan penyangga dalam 

mempertahankan pH 

 Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok 

dengan cara berhitung 1-6 kemudian 

berkelompok sesuai dengan nomor yang 

sama 

15 menit 

Inti Mengamati 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati bahan ajar berbasis 

Discovery Learning terkait cara kerja 

larutan penyangga 

 Peserta didik mencermati cara kerja 

larutan penyangga dalam 
mempertahankan pH melalui contoh di 

dalam buku  

Menanya 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

bagaimanakah cara kerja larutan 

penyangga? 
Pengumpulan data 

 Guru memberikan beberapa soal latihan 

tentang cara kerja larutan penyangga 

dalam mempertahankan nilai pH 

 Peserta didik melakukan diskusi terkait 

penentuan pH larutan penyangga dengan 
teman sekelompokknya 

 Peserta didik melakukan study literature 
sebagai penggalian sumber informasi 
terkait cara kerja larutan penyangga 
dalam mempertahankan pH. 

Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan konsep 

cara kerja larutan penyangga dengan 
sistem kesetimbangan  

 Peserta didik menghubungkan peranan 

larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Peserta didik menuliskan jawaban latihan 

soal terkait cara kerja larutan penyangga 
dalam mempertahankan pH 

Mengkomunikasikan 

60 menit 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

 Peserta didik menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas tentang cara 
kerja larutan penyangga dalam 

mempertahankan pH 

 Peserta didik saling memberikan koreksi 

terhadap hasil kerja teman satu dengan 

yang lain 

Penutup  Guru melakukan refleksi tentang cara kerja 

larutan penyangga dalam mempertahankan pH 

 Guru memberikan penugasan siswa untuk 

membuat poster bergambar yang memuat 

materi larutan penyangga (komponennya, 
ionisasinya, perhitungan pH-nya) 

 Guru meminta siswa untuk mempelajari tentang 

manfaat larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai persiapan pertemuan 

selanjutnya 

 Guru menutup dengan doa dan salam  

15 menit 

Pertemuan V 

 

Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Pendahuluan 
 

 Guru membuka kelas dengan salam 

 Guru meminta ketua kelas memimpin doa 

 Guru mengkondisikan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru memberikan motivisi terkait 

kehebatan Tuhan dalam menciptakan 

larutan penyangga dalam tubuh tanaman 

yang menyebabkan tumbuhan dapat 

bertahan hidup meski ada perubahan pH 

akibat pemupukan atau proses alam 

 Guru membagi kelompok seperti pada 

pertemuan IV 

15 menit 

Inti Mengamati 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mencermati bahan ajar berbasis 
Discovery Learning terkait larutan 

penyangga dalam kehidupan sehari-hari 

Menanya 

 Guru memotivasi peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 
apakah manfaat dari larutan penyangga 

dalam kehidupan?  

Pengumpulan data 

 Peserta didik melakukan study literature 
sebagai penggalian sumber informasi 
terkait materi larutan penyangga 

60 menit 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Pembelajaran Alokasi waktu 

Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan komponen 

penyusun penyangga, penentuan pHnya 
serta cara kerja larutan penyangga dengan 

contoh yang ada di kehidupan sehari-hari 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik menyampaikan hasil diskusi 

terkait peranan larutan penyangga dalm 

kehidupan sehari-hari di depan kelas melalui 
kegiatan presentasi 

 Peserta didik saling memberikan masukan 

terhadap pendapat yang disampaikan selama 

kegiatan presentasi 

Penutup  Guru melakukan rangkuman tentang materi peranan 
larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dan 

ulasan materi sebelumnya 
 Guru meminta siswa untuk mempelajari tentang 

semua materi larutan penyangga sebagai persiapan 

Ulangan pada pertemuan selanjutnya 

 Guru menutup dengan doa dan salam  

15 menit 

H. PENILAIAN BELAJAR 

1. Teknik penilaian:  

a. Aspek kognitif    : Lembar evaluasi essay 

b. Aspek afektif  : Sikap peserta didik selama pembelajaran 

c. Aspek psikomotorik  : Keterampilan praktikum 

2. Format Instrumen: 

a. Lembar penilaian essay (postes) 

b. Lembar observasi sikap di kelas 

c. Lembar observsi keterampilan di laboratorium 

d. Lembar penilaian poster 
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Lampiran 4  

KISI-KISI LEMBAR VALIDASI 

1. KISI-KISI LEMBAR VALIDASI MATERI 

No Aspek Keterangan 

1. Kelengkapan materi dalam bahan ajar  Materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti 3 dan 

Kompetensi Dasar (KD)nya.  

2. Kedalaman materi dalam bahan ajar  Materi yang disajikan sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dituntut 
KI/KD. Selain itu, materi harus sesuai dengan kata kerja operasional KI/KD.  

3. Keluasan materi dalam bahan ajar  Materi yang disajikan minimal mencerminkan jabaran substansi yang terkandung dalam 

Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Dasar (KD)nya  

4. Keakuratan konsep materi dalam bahan ajar Konsep/hukum/teori yang disajikan tidak menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan definisi 
yang berlaku dalam Kimia.  

5. Kebenaran konsep/teori dalam bahan ajar Fakta dan gejala yang disajikan sesuai dengan kenyataan  

6. Kesesuaian isi dengan perkembangan ilmu Materi yang disajikan up to date, sesuai dengan perkembangan keilmuan Kimia terkini.  

7. Kontekstualitas isi Uraian, contoh, dan latihan yang disajikan relevan, serta mencerminkan peristiwa, kejadian atau 

kondisi terkini (up to date) serta menampilkan fenomena dan potensi atau contoh-contoh yang 

ada di Indonesia.  

8. Penggunaan sistem internasional Satuan yang digunakan sedapat mungkin menggunakan Satuan Internasional (SI).  

9. Ketaatan pada HAKI Materi/isi dan kalimat yang terdapat dalam buku merupakan karya asli (original) atau bukan tiruan 
dan tidak menjiplak karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. 

10. Cakupan keterampilan Kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan semua aspek keterampilan yang terkandung 

dalam Kompetensi Inti 4 dan Kompetensi Dasar (KD)nya  

11. Keakuratan kegiatan keterampilan Kegiatan yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, prosedurnya akurat, dan dapat 

dilaksanakan. Kegiatan memperhatikan aspek keselamatan kerja (memberikan peringatan 

mengenai perlunya berhati-hati melakukan kegiatan dan menangani alat dan bahan yang 

dipergunakan dalam kegiatan)  

12. Penanaman segi religious dan sikap sosial Materi yang disajikan minimal mengajak peserta didik mengembangkan, mengenal kelebihan 
dan kekurangan, serta mengembangkan diri sendiri sebagai pribadi mandiri, makhluk sosial, dan 
makhluk ciptaan Tuhan yang jujur, memiliki rasa ingin tahu, objektif, teliti, cermat, tekun, kritis, 
kreatif, dan inovatif. Materi yang disajikan minimal juga mengajak peserta didik untuk mengenal 
dan memelihara keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan hidupnya 
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2. KISI-KISI LEMBAR VALIDASI MEDIA 

 

No Indikator Keterangan 

A. Aspek Penyajian 

1 Konsistensi sistematika penyajian materi Komponen bahan ajar disajikan dalam sistematika yang konsisten 

2 Keruntutan penyajian Konsep materi disajikan sesuai tingkat kemudahan materi (mudah ke sulit) 

3 Kelogisan penyajian Semua konsep materi disajikan dengan pendekatan deduktif/induktif 

4 Koherensi  Semua materi yang terkandung memiliki keterkaitan dan saling mendukung 

5 Kesesuaian ilustrasi dengan materi Semua ilustrasi mendukung pemahaman terhadap materi 

6 Memotivasi  (advance organizer) Sebelum melakukan kegiatan selalu terdapat kalimat motivasi 

7 Contoh-contoh soal Terdapat contoh soal yang mewakili semua indikator perncapaian kompetensi 

8 Peta konsep dan rangkuman Terdapat peta konsep dan rangkuman dalam bahan ajar 

9 Pemberian rujukan Semua sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari karya orang lain 

10 Keterlibatan peserta didik Komponen bahan ajar selalu berusaha melibatkan emosi dan mental siswa 

11 Komunikasi interaktif Semua komponen bahan ajar bersifat interaktif dan komunikatif 

12 Berpendekatan ilmiah Komponen bahan ajar selalu merangsang siswa berpikir ilmiah 

13 Kelengkapan penyajian Atribut penyajian (daftar isi, glosarium, daftar pustaka) lengkap 

B. Apek Bahasa 

1 Sesuai dengan perkembangan berpikir 

siswa 

Semua bahasa yang digunakan mampu menjelaskan konsep atau ilustrasi baik kongkret 

maupun abstrak  

2 Sesuai dengan perkembangan sosial dan 

emosional siswa 

Semua bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan emosianal siswa 

dengan ilustrasi yang paling dekat ke yang paling global 

3 Keterpahaman siswa terhadap pesan Semua materi disampaikan dengan menarik, mudah dipahami dan tidak multi tafsir 

4 Kesesuaian ilustrasi dengan pesan Semua ilustrasi yang digunakan relevan dengan materi yang disampaikan 

5 Kemampuan memotivasi siswa untuk 

merespon pesan 

Bahasa yang digunakan selalu mendorong siswa untuk mempelajari bahan ajar  

6 Dorongan untuk berpikir kreatif Penyajian materi selalu mendorong untuk berpikir kreatif terhadap persoalan yang ada 

7 Ketepatan struktur kalimat Semua kalimat dalam bahan ajar sesuai dengan tata kalimat yang benar dalam bahasa 

Indonesia 
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8 Kebakuan istilah Semua istilah sesuai dengan KBBI atau berdasarkan teknis ilmu pengetahuan yang 

disepakati 

9 Keterkaitan antar alenia Semua kalimat dalam alenia yang berdekatan menunjukkan keterkaitan 

10 Ketepatan tata bahasa Semua tata kalimat yang ada mengacu pada tata bahasa yang benar 

11 Ketepatan ejaan Semua ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD 

12 Konsistensi penggunaan istilah Istilah yang digunakan selalu konsisten 

13 Konsistensi penggunaan symbol/lambang Lambang/simbol yang digunakan selalu konsisten 

C. Aspek Praktis 

1 Dapat digunakan berulang-ulang 

(reusable) 

Bahan ajar dapat digunakan berulang kali pada jangka waktu yang lama  

2 Mudah digunakan (user friendly) Secara keseluruhan bahan ajar mudah digunakan 

3 Mudah dibawa Bahan ajar mudah dibawa ke mana pun 

4 Mendorong untuk belajar mandiri Semua bagian bahan ajar dapat dipelajari oleh pengguna secara mandiri 

5 Ukuran bahan ajar sesuai Ukuran bahan ajar proporsional 
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Lampiran 5  

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

PENELITIAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS DISCOVERY 

LEARNING DENGAN PRODUK POSTER BERGAMBAR UNTUK SISWA SMA 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bapak atau Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen dengan 

cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

3. Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara membubuhkan tanda cek (√) 

pada rentangan penilaian yang dianggap tepat. 

Nama validator : 

NIP   :  

Instansi  : 

Yang divalidasi : Bahan Ajar Berbasis Discovery Learning dengan Produk Poster 

Bergambar untuk Siswa SMA 

Tanggal validasi : 

No Kriteria 
Penilaian 

4 3 2 1 

1. Kelengkapan materi dalam bahan ajar      

2. Kedalaman materi dalam bahan ajar      

3. Keluasan materi dalam bahan ajar      

4. Keakuratan konsep materi dalam bahan ajar     

5. Kebenaran konsep/teori dalam bahan ajar     

6. Kesesuaian isi dengan perkembangan ilmu     

7. Kontekstualitas isi     

8. Penggunaan sistem internasional     

9. Ketaatan pada HAKI     

10. Cakupan keterampilan     

11. Keakuratan kegiatan keterampilan     

12. Penanaman segi religious dan sikap sosial     

Skor Total     

(Diadaptasi dari BSNP, 2014) 

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
(12 butir  x 4)– (12 butir x 1) 

4
 

No Kriteria Interval 

1 Sangat valid Skor ≥ 39 

2 Valid 30 ≤ skor < 39 

3 Tidak Valid 21 ≤ Skor < 30 

4 Sangat Tidak Valid Skor < 21 
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Komentar/kritik/saran: : 
 

 

 

 

 

Kesimpulan : 1. Bahan ajar yang dikembangkan dapat diujicobakan tanpa revisi 

  2. Bahan ajar yang dikembangkan dapat diujicobakan denga revisi 

  3. Bahan ajar yang dikembangkan tidak dapat diujicobakan 

 

Semarang, ………………………… 

Validator 

 

(……….…………………………….) 

NIP. 
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Lampiran 6  

RUBRIK LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

No Indikator Skor Rubrik 

1. Kelengkapan materi dalam bahan ajar  4 Materi pokok dalam kompetensi dasar secara lengkap disajikan dalam bahan ajar 

3 Hanya sebagian besar materi pokok dalam kompetensi dasar yang disajikan dalam bahan 

ajar 

2 Hanya sebagian kecil materi pokok dalam kompetensi dasar yang disajikan dalam bahan 

ajar 

1 Materi pokok dalam kompetensi dasar tidak disajikan dalam bahan ajar 

2. Kedalaman materi dalam bahan ajar  4 Semua materi dalam bahan ajar memenuhi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik  

3 Sebagian besar materi dalam bahan ajar memenuhi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik 

2 Sebagian kecil materi dalam bahan ajar memenuhi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik 

1 Semua materi dalam bahan ajar tidak memenuhi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

3. Keluasan materi dalam bahan ajar  4 Semua materi dalam bahan ajar menjabarkan substansi dalam KI dan KD 

3 Sebagian besar materi dalam bahan ajar menjabarkan substansi dalam KI dan KD 

2 Sebagian kecil materi dalam bahan ajar menjabarkan substansi dalam KI dan KD 

1 Semua materi dalam bahan ajar tidak menjabarkan substansi dalam KI dan KD 

4. Keakuratan fakta dalam bahan ajar 4 Semua fakta dan fenomena dalam bahan ajar sesuai dengan kenyataan  

3 Sebagian besar fakta dan fenomena dalam bahan ajar sesuai dengan kenyataan 

2 Sebagian kecil fakta dan fenomena dalam bahan ajar sesuai dengan kenyataan 

1 Semua fakta dan fenomena dalam bahan ajar tidak sesuai dengan kenyataan 

5. Kebenaran konsep/teori dalam bahan 

ajar 

4 Semua konsep materi sesuai dengan definisi yang berlaku dalam kimia 

3 Sebagian besar dari konsep materi sesuai dengan definisi yang berlaku dalam kimia 

2 Sebagian kecil dari konsep materi sesuai dengan definisi yang berlaku dalam kimia 

1 Semua konsep materi tidak sesuai dengan definisi yang berlaku dalam kimia 

6. Kesesuaian isi dengan perkembangan 

ilmu 

4 Semua isi bahan ajar sesuai dengan perkembangan terkini ilmu kimia 

3 Sebagian besar isi bahan ajar sesuai dengan perkembangan terkini ilmu kimia 

2 Sebagian kecil isi bahan ajar sesuai dengan perkembangan terkini ilmu kimia 

1 Semua isi bahan ajar tidak sesuai dengan perkembangan terkini ilmu kimia 
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5. Kontekstualitas isi 4 Semua isi (peristiwa, fenomena, persoalan, dan contoh) bersifat kontekstual 

3 Sebagian besar (peristiwa, fenomena, persoalan, dan contoh) bersifat kontekstual 

2 Sebagian kecil (peristiwa, fenomena, persoalan, dan contoh) bersifat kontekstual 

1 Semua isi (peristiwa, fenomena, persoalan, dan contoh) tidak bersifat kontekstual 

6. Penggunaan sistem internasional 4 Semua satuan yang digunakan dalam bahan ajar menggunakan satuan internasional 

3 Sebagian besar satuan yang digunakan dalam bahan ajar menggunakan satuan 

internasional 

2 Sebagian kecil satuan yang digunakan dalam bahan ajar menggunakan satuan internasional 

1 Semua satuan yang digunakan dalam bahan ajar tidak menggunakan satuan internasional 

7. Ketaatan pada HAKI 4 Semua sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari karya orang lain 

3 Sebagia besar sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari karya orang 

lain 

2 Sebagian kecil sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari karya orang 

lain 

1 Tidak ada sumber rujukan yang dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari karya 

orang lain 

8. Cakupan keterampilan 4 Semua isi dalam bahan ajar merangsang pengembangan keterampilan sesuai KI/KD 

3 Sebagian besar isi dalam bahan ajar merangsang pengembangan keterampilan sesuai 

KI/KD 

2 Sebagian kecil isi dalam bahan ajar merangsang pengembangan keterampilan sesuai 

KI/KD 

1 Semua isi dalam bahan ajar tidak merangsang pengembangan keterampilan sesuai KI/KD 

9. Keakuratan kegiatan keterampilan 4 Kegiatan yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat dilaksanakan 

3 Kegiatan yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran tapi tidak dapat dilaksanakan 

2 Kegiatan yang disajikan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran tapi dapat dilaksanakan 

1 Semua kegiatan yang disajikan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak dapat 

dilaksanakan 

10. Penanaman segi religious dan sikap 

sosial 

4 Komponen bahan ajar berusaha menanamkan materi dengan sisi religi dan kecakapan 

sosial 

3 Komponen bahan ajar berusaha menanamkan materi dengan sisi religi saja 

2 Komponen bahan ajar berusaha menanamkan materi dengan kecakapan social saja 



101 
 

 

1 Komponen bahan ajar tidak berusaha menanamkan materi dengan sisi religi dan kecakapan 

sosial 

 

RUBRIK LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 

No Indikator Skor Rubrik 

A. Aspek Penyajian 

1 Konsistensi sistematika penyajian materi 4 Semua komponen bahan ajar disajikan dalam sistematika yang 

konsisten 

3 Sebagian besar komponen bahan ajar disajikan dalam sistematika yang 

konsisten 

2 Sebagian kecil komponen bahan ajar disajikan dalam sistematika yang 

konsisten 

1 Semua komponen bahan ajar tidak disajikan dalam sistematika yang 

konsisten 

2 Keruntutan penyajian 4 Semua konsep materi disajikan sesuai tingkat kemudahan materi 

(mudah ke sulit) 

3 Sebagian besar konsep materi disajikan sesuai tingkat kemudahan 

materi (mudah ke sulit) 

2 Sebagian kecil konsep materi disajikan sesuai tingkat kemudahan materi 

(mudah ke sulit) 

1 Semua konsep materi tidak disajikan sesuai tingkat kemudahan materi 

(mudah ke sulit) 

3 Kelogisan penyajian 4 Semua konsep materi disajikan dengan pendekatan deduktif/induktif 

3 Sebagian besar konsep materi disajikan dengan pendekatan 

deduktif/induktif 

2 Sebagian kecil konsep materi disajikan dengan pendekatan 

deduktif/induktif 

1 Semua konsep materi tidak disajikan dengan pendekatan 

deduktif/induktif 
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4 Koherensi  4 Semua materi yang terkandung memiliki keterkaitan dan saling 

mendukung 

3 Sebagian besar materi yang terkandung memiliki keterkaitan dan saling 

mendukung 

2 Sebagian kecil materi yang terkandung memiliki keterkaitan dan saling 

mendukung 

1 Semua materi yang terkandung tidak memiliki keterkaitan dan saling 

mendukung 

5 Kesesuaian ilustrasi dengan materi 4 Semua ilustrasi mendukung pemahaman terhadap materi 

3 Sebagian besar ilustrasi mendukung pemahaman terhadap materi 

2 Sebagian kecil ilustrasi mendukung pemahaman terhadap materi 

1 Semua ilustrasi tidak mendukung pemahaman terhadap materi 

6 Memotivasi  (advance organizer) 4 Sebelum melakukan kegiatan selalu terdapat kalimat motivasi 

3 Sebelum melakukan kegiatan sering terdapat kalimat motivasi 

2 Sebelum melakukan kegiatan jarang terdapat kalimat motivasi 

1 Sebelum melakukan kegiatan tidak pernah terdapat kalimat motivasi 

7 Contoh-contoh soal 4 Terdapat contoh soal yang mewakili semua indikator perncapaian 

kompetensi 

3 Terdapat contoh soal yang mewakilisebagian besar indikator 

perncapaian kompetensi 

2 Terdapat contoh soal yang mewakili sebagian kecil indikator 

perncapaian kompetensi 

1 Tidak terdapat contoh soal yang mewakili semua indikator perncapaian 

kompetensi 

8 Peta konsep dan rangkuman 4 Terdapat peta konsep dan rangkuman dalam bahan ajar 

3 Terdapat rangkuman tetapi peta konsep tidak ada dalam bahan ajar 

2 Terdapat peta konsep tetapi rangkuman tidak ada dalam bahan ajar 

1 Tidak terdapat peta konsep dan rangkuman dalam bahan ajar 

9 Pemberian rujukan 4 Semua sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang dirujuk dari 

karya orang lain 
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3 Sebagia besar sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang 

dirujuk dari karya orang lain 

2 Sebagian kecil sumber rujukan dicantumkan dalam substansi yang 

dirujuk dari karya orang lain 

1 Semua sumber rujukan tidak dicantumkan dalam substansi yang dirujuk 

dari karya orang lain 

10 Keterlibatan peserta didik 4 Komponen bahan ajar selalu berusaha melibatkan emosi dan mental 

siswa 

3 Komponen bahan ajar sering berusaha melibatkan emosi dan mental 

siswa 

2 Komponen bahan ajar jarang berusaha melibatkan emosi dan mental 

siswa 

1 Komponen bahan ajar tidak berusaha melibatkan emosi dan mental 

siswa 

11 Komunikasi interaktif 4 Semua komponen bahan ajar bersifat interaktif dan komunikatif 

3 Sebagian besar komponen bahan ajar bersifat interaktif dan komunikatif 

2 Sebaian kecil komponen bahan ajar bersifat interaktif dan komunikatif 

1 Semua komponen bahan ajar tidak bersifat interaktif dan komunikatif 

12 Berpendekatan ilmiah 4 Komponen bahan ajar selalu merangsang siswa berpikir ilmiah 

3 Komponen bahan ajar sering merangsang siswa berpikir ilmiah 

2 Komponen bahan ajar jarang merangsang siswa berpikir ilmiah 

1 Komponen bahan ajar tidak pernah merangsang siswa berpikir ilmiah 

13 Kelengkapan penyajian 4 Atribut penyajian (daftar isi, glosarium, daftar pustaka) lengkap 

3 Terdapat 2 atribut penyajian (daftar isi, glosarium atau daftar pustaka) 

2 Terdapat salah satu dari atribut penyajian (daftar isi, glosarium, daftar 

pustaka) 

1 Tidak terdapat atribut penyajian (daftar isi, glosarium, daftar pustaka) 

B. Apek Bahasa 

1 Sesuai dengan perkembangan berpikir 

siswa 

4 Semua bahasa yang digunakan mampu menjelaskan konsep atau 

ilustrasi baik kongkret maupun abstrak  
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3 Sebagian besar bahasa yang digunakan mampu menjelaskan konsep 

atau ilustrasi baik kongkret maupun abstrak 

2 Sebagian kecil bahasa yang digunakan mampu menjelaskan konsep atau 

ilustrasi baik kongkret maupun abstrak 

1 Semua bahasa yang digunakan tidak mampu menjelaskan konsep atau 

ilustrasi baik kongkret maupun abstrak 

2 Sesuai dengan perkembangan sosial dan 

emosional siswa 

4 Semua bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan 

emosianal siswa dengan ilustrasi yang paling dekat ke yang paling 

global 

3 Sebagian besar bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosianal siswa dengan ilustrasi yang paling dekat ke yang 

paling global 

2 Sebagian kecil bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosianal siswa dengan ilustrasi yang paling dekat ke yang 

paling global 

1 Semua bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kematangan 

emosianal siswa dengan ilustrasi yang paling dekat ke yang paling 

global 

3 Keterpahaman siswa terhadap pesan 4 Semua materi disampaikan dengan menarik, mudah dipahami dan tidak 

multi tafsir 

3 Sebagian besar materi disampaikan dengan menarik, mudah dipahami 

dan tidak multi tafsir 

2 Sebagian kecil materi disampaikan dengan menarik, mudah dipahami 

dan tidak multi tafsir 

1 Semua materi tidak disampaikan dengan menarik, mudah dipahami dan 

tidak multi tafsir 

4 Kesesuaian ilustrasi dengan pesan 4 Semua ilustrasi yang digunakan relevan dengan materi yang 

disampaikan 

3 Sebagian besar ilustrasi yang digunakan relevan dengan materi yang 

disampaikan 

2 Sebagian kecil ilustrasi yang digunakan relevan dengan materi yang 

disampaikan 
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1 Semua ilustrasi yang digunakan tidak relevan dengan materi yang 

disampaikan 

5 Kemampuan memotivasi siswa untuk 

merespon pesan 

4 Bahasa yang digunakan selalu mendorong siswa untuk mempelajari 

bahan ajar  

3 Bahasa yang digunakan sering mendorong siswa untuk mempelajari 

bahan ajar 

2 Bahasa yang digunakan jarang mendorong siswa untuk mempelajari 

bahan ajar 

1 Bahasa yang digunakan tidak mendorong siswa untuk mempelajari 

bahan ajar 

6 Dorongan untuk berpikir kreatif 4 Penyajian materi selalu mendorong untuk berpikir kreatif terhadap 

persoalan yang ada 

3 Penyajian materi sering mendorong untuk berpikir kreatif terhadap 

persoalan yang ada 

2 Penyajian materi jarang mendorong untuk berpikir kreatif terhadap 

persoalan yang ada 

1 Penyajian materi tidak pernah mendorong untuk berpikir kreatif 

terhadap persoalan yang ada 

7 Ketepatan struktur kalimat 4 Semua kalimat dalam bahan ajar sesuai dengan tata kalimat yang benar 

dalam bahasa Indonesia 

3 Sebagian besar kalimat dalam bahan ajar sesuai dengan tata kalimat 

yang benar dalam bahasa Indonesia 

2 Sebagian kecil kalimat dalam bahan ajar sesuai dengan tata kalimat 

yang benar dalam bahasa Indonesia 

1 Semua kalimat dalam bahan ajar tidak sesuai dengan tata kalimat yang 

benar dalam bahasa Indonesia 

8 Kebakuan istilah 4 Semua istilah sesuai dengan KBBI atau berdasarkan teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati 

3 Sebagian besar istilah sesuai dengan KBBI atau berdasarkan teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati 

2 Sebagian kecil istilah sesuai dengan KBBI atau berdasarkan teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati 
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1 Semua istilah tidak sesuai dengan KBBI atau berdasarkan teknis ilmu 

pengetahuan yang disepakati 

9 Keterkaitan antar alenia 4 Semua kalimat dalam alenia yang berdekatan menunjukkan keterkaitan 

3 Sebagian besar kalimat dalam alenia yang berdekatan menunjukkan 

keterkaitan 

2 Sebagian kecil kalimat dalam alenia yang berdekatan menunjukkan 

keterkaitan 

1 Semua kalimat dalam alenia yang berdekatan tidak menunjukkan 

keterkaitan 

10 Ketepatan tata bahasa 4 Semua tata kalimat yang ada mengacu pada tata bahasa yang benar 

3 Sebagian besar tata kalimat yang ada mengacu pada tata bahasa yang 

benar 

2 Sebagian kecil tata kalimat yang ada mengacu pada tata bahasa yang 

benar 

1 Semua tata kalimat yang ada tidak mengacu pada tata bahasa yang 

benar 

11 Ketepatan ejaan 4 Semua ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD 

3 Sebagian besar ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD 

2 Sebagian kecil ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD 

1 Semua ejaan yang digunakan tidak sesuai dengan EYD 

12 Konsistensi penggunaan istilah 4 Istilah yang digunakan selalu konsisten 

3 Istilah yang digunakan sebagian besar konsisten 

2 Istilah yang digunakan jarang konsisten 

1 Istilah yang digunakan tidak pernah konsisten 

13 Konsistensi penggunaan symbol/lambang 4 Lambang/simbol yang digunakan selalu konsisten 

3 Lambang/simbol yang digunakan sebagian besar konsisten 

2 Lambang/simbol yang digunakan jarang konsisten 

1 Lambang/simbol yang digunakan tidak pernah konsisten 

C. Aspek Praktis 

1 4 Bahan ajar dapat digunakan berulang kali pada jangka waktu yang lama  
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Dapat digunakan berulang-ulang 

(reusable) 

3 Bahan ajar dapat digunakan berulang kali pada jangka waktu yang 

singkat 

2 Bahan ajar hanya dapat digunakan maksimal 3 kali 

1 Bahan ajar tidak dapat digunakan berulang kali (sekali pakai) 

2 Mudah digunakan (user friendly) 4 Secara keseluruhan bahan ajar mudah digunakan 

3 Secara keseluruhan bahan ajar cukup mudah digunakan 

2 Secara keseluruhan bahan ajar kurang mudah digunakan 

1 Secara keseluruhan bahan ajar tidak mudah digunakan 

3 Mudah dibawa 4 Bahan ajar mudah dibawa ke mana pun 

3 Bahan ajar mudah dibawa pada jarak tertentu 

2 Bahan ajar terbatas pada jarak yang dekat 

1 Bahan ajar tidak dapat dibawa ke mana-mana 

4 Mendorong untuk belajar mandiri 4 Semua bagian bahan ajar dapat dipelajari oleh pengguna secara mandiri 

3 Sebagian besar bahan ajar dapat dipelajari oleh pengguna secara 

mandiri 

2 Sebagian kecil bahan ajar dapat dipelajari oleh pengguna secara mandiri 

1 Semua bagian bahan ajar tidak dapat dipelajari oleh pengguna secara 

mandiri 

5 Ukuran bahan ajar sesuai 4 Ukuran bahan ajar proporsional 

3 Ukuran bahan ajar cukup proporsional 

2 Ukuran bahan ajar kurang proporsional 

1 Ukuran bahan ajar tidak proporsional 



108 
 

 

Lampiran 7  

REKAPITULASI DAN ANALISIS DATA VALIDASI BAHAN AJAR 

1. DATA VALIDASI ASPEK PENYAJIAN MEDIA 

No Skor  Var 

 Validator I Validator II Validator III Validator IV 

1 3 4 4 4 0.25 
2 3 4 4 3 0.3333 
3 3 3 3 3 0 
4 3 4 4 3 0.3333 
5 3 3 3 3 0 
6 3 3 3 3 0 
7 3 3 3 3 0 
8 3 3 4 3 0.25 
9 3 4 4 3 0.3333 

10 3 4 3 3 0.25 
11 3 3 3 3 0 
12 3 3 3 3 0 
13 3 4 4 4 0.25 

Jumlah 39 45 45 41 9.00 
 

Rata-rata = 4.25 (Layak) 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 43 Sangat Layak 
33 ≤ skor < 43 Layak 
23 ≤ skor < 33 Tidak Layak 

Skor < 23 Sangat Tidak Layak 
 

Var tot  = 2.00 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟏𝟑

𝟏𝟐 − 𝟏
] [𝟏 −

𝟐. 𝟎𝟎

9.00
] 

Alpha = 0.8425 
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2. DATA VALIDASI ASPEK BAHASA 

 

No Skor  Var 

 Validator I Validator II Validator III Validator IV  

1 3 3 3 3 0 

2 3 3 3 3 0 

3 3 3 3 3 0 

4 3 3 3 2 0.25 

5 3 3 3 3 0 

6 3 3 2 2 0.3333 

7 3 3 2 2 0.3333 

8 3 3 3 3 0 

9 3 3 3 3 0 

10 3 3 2 2 0.3333 

11 3 3 2 2 0.3333 

12 3 3 3 3 0 

13 4 3 3 3 0.25 

Jumlah 40 39 35 34 8.667 

 

Rata-rata = 37 (Layak) 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 43 Sangat Layak 

33 ≤ skor < 43 Layak 

23 ≤ skor < 33 Tidak Layak 

Skor < 23 Sangat Tidak Layak 

 

Var tot  = 1.833 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟏𝟑

𝟏𝟐 − 𝟏
] [𝟏 −

𝟏. 𝟖𝟑𝟑

8.667
] 

 

Alpha = 0.8541 
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3. DATA VALIDASI ASPEK KEPRAKTISAN 

 

No Skor  Var 

 Validator I Validator II Validator III Validator IV  

1 3 4 4 4 0.25 

2 3 4 4 3 0.3333 

3 3 4 4 3 0.3333 

4 3 3 3 2 0.25 

5 3 3 3 3 0 

Jumlah 15 18 18 15 3.00 

 

Rata-rata = 16.5 (Praktis) 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 16 Sangat Praktis 

12 ≤ skor < 16 Praktis 

8 ≤ skor < 12 Tidak Praktis 

Skor < 8 Sangat Tidak Praktis 

 

Var tot  = 1.167 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟓

𝟓 − 𝟏
] [𝟏 −

𝟏. 𝟏𝟔𝟕

3.00
] 

 

Alpha = 0.7638 
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4. DATA VALIDASI MATERI BAHAN AJAR 

No Skor  Var 

Validator I Validator II Validator III Validator IV 

1 3 4 4 3 0.3333 

2 3 3 3 3 0 

3 3 4 3 3 0.25 

4 2 4 4 3 0.9167 

5 3 3 3 3 0 

6 3 4 4 3 0.3333 

7 3 3 3 4 0.25 

8 3 4 4 4 0.25 

9 3 4 3 3 0.25 

10 4 3 3 3 0.25 

11 3 3 3 3 0 

12 3 4 3 3 0.25 

Jumlah 36 43 40 38 8.9167 

 

Rata-rata = 39.25 (Layak) 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 40 Sangat Layak 
31 ≤ skor < 40 Layak 
22 ≤ skor < 31 Tidak Layak 

Skor < 22 Sangat Tidak Layak 
 

Var tot  = 3.803 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟏𝟐

𝟏𝟐 − 𝟏
] [𝟏 −

𝟑. 𝟖𝟎𝟑

8.9167
] 

 

Alpha = 0.7136 
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Lampiran 8  

KISI-KISI SOAL EVALUASI (POST-TEST) 

No Kompetensi dasar Materi Indikator 
Dimensi 

kognitif 

1 3.13 Menganalisis peran 

larutan penyangga 
dalam tubuh 

makhluk hidup. 

 

 

Materi Fakta:  

 Larutan 

penyangga 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 
 

 Menjelaskan 

fenomena dalam 

kehidupan sehari-

hari terkait 

larutan penyangga 

C2 

(Pemahaman) 

Materi Konsep : 

 Komponen 

penyusun 

larutan 

penyangga 

 Gambar 

ionisasi larutan 

penyangga 

 Menyusun larutan 

penyangga 

berdasarkan 

komponen-

komponennya 

 Menunjukkan 

gambar ion 

komponen-

komponen 

penyangga 

C2 

(Pemahaman) 

Materi Prinsip : 

 Penentuan pH 

larutan 

penyangga 

 Menentukan 

harga pH larutan 

penyangga 

 Menganalisis cara 

kerja larutan 

penyangga dalam 

mempertahankan 

pH 

 

C3 

(Mengaplikasi) 

 

C4 

(Menganalisis) 

 

 

 

Materi Prosedur: 

 Cara kerja 

larutan 

penyangga 
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Lampiran 9  

SOAL EVALUASI (POST-TEST) 

Soal Penilaian 
1. Sistem penyangga berperan penting bagi 

makhluk hidup. Berilah contoh penggunaan 

larutan penyangga dalam kehidupan! 

Jika menyebutkan >= 4 benar (skor 8) 

Jika menyebutkan 3 benar (skor 6) 

Jika menyebutkan 2 benar (skor 4) 

Jika menyebutkan 1 benar (skor 2) 
Jika menyebutkan berapapun salah (skor 1) 

Tidak diisi (skor 0) 
2. Jika kita melakukan aktivitas yang terlalu 

berat dan dalam waktu yang lama maka 

asam laktat di dalam tubuh akan meningkat. 

Bagaimana respon tubuh terhadap 

peningkatan asam laktat tersebut? 

Jika ditulis reaksinya (skornya 2) 
Jika menjelaskan alasan dengan lengkap dan benar 

(skor 5) 

Jika diisi tapi tidak menunjukkan hubungan sama 

sekali (1) 
Tidak diisi (skor 0) 

3. Susunlah campuran dari larutan berikut 

agar menjadi larutan penyangga: 

 HCOOH 

 Ba(OH)2 

 HCOONa 

 HCl 

 NH4OH 

Jika menuliskan minimal 3 larutan dengan susunan 
yang benar (10) 

Jika menuliskan 2 larutan dengan susunan yang benar 

(7) 
Jika menuliskan 1 larutan dengan susunan yang benar 

(4) 

Jika diisi tetapi susunannya salah (2) 
Tidak diisi (1) 

 

4. Tentukan pH dari campuran larutan berikut: 

a. 25 mL KNO2 0,2 M dan 25 mL HNO2 

0,1 M 

 (Ka HNO2 = 4,0 x 10-4) 

b. 5 mL NH4OH 0,3 M dan 5 mL H2SO4 

0,1 M 

 (Kb NH3 =1,8 x 10-5) 

a. Jika dituliskan m,r,s dengan benar, langkah 

benar, hasil benar (10) 
b. Jika dituliskan m,r,s dengan benar, langkah 

benar, hasil benar (10) 

 

5. Seorang ilmuan ingin membuat larutan 

penyangga asetat dengan pH 5-log 1,8. Ia 

mencampurkan CH3COOH 0,1 M dan 

CH3COOK 0,2 M.  Jika volume CH3COOH 

yang digunakan adalah 18 mL dan Ka 

CH3COOH 1,0 x 10-5  berapakah volume 

CH3COOK yang dicampurkan? 

Jika dituliskan, langkah benar, hasil benar (15) 

 

 
6. Seorang siswa mencampurkan 10 mL 

NH4OH 0,3 M dengan 20 mL HNO3 0,1 M. 

Jika ke dalam campuran tersebut 

ditambahkan 2 mL Ba(OH)2 0,1 M. Berapa 

pH sebelum dan sesudah penambahan 

Ba(OH)2? (Jika Kb NH3 = 1,0 x 10-5) 

Sebelum ditambah  

Jika dituliskan m, r, s benar, langkah benar, hasil 

benar (10) 
Setelah ditambah 

Jika dituliskan m, r, s benar, langkah benar, hasil 

benar (10) 
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Lampiran 10    Lembar Jawaban Post-test Siswa 
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN RELIABELITAS BERDASARKAN HASIL UJI COBA SOAL 

Kode Siswa 

  

Skor Tiap Soal 

Total I II III IV V VI 

UC-1 6 2 7 15 10 1 41 

UC-2 1 2 7 15 0 0 25 

UC-3 4 2 10 15 2 0 33 
UC-4 7 2 10 17 15 14 65 

UC-5 1 2 10 15 0  0  28 

UC-6 2 2 7 19 2  0 32 

UC-7 6 2 2 12 12  0 34 
UC-8 4 2 10 15 2  0 33 

UC-9 1 2 7 11 5 5 31 

UC-10 6 2 7 15 10 4 44 
UC-11 8 2 2 17 15 10 54 

UC-12 6 2 10 20 12  0 50 

UC-13 4 2 10 12 5  0 33 
UC-14 4 2 10 15  0  0 31 

UC-15 1 2 10 15 4  0 32 

UC-16 1 2 7 9  0  0 19 

UC-17 8 2 2 17 15 10 54 
UC-18 8 4 10 17 15 10 64 

UC-19 2 2 7 6 5 1 23 

UC-20 1 2 10 15  0  0 28 
UC-21 2 2 2 3 2 3 14 

UC-22 2 2 2 3 5 5 19 

UC-23 6 2 10 15  0  0 33 

UC-24 6  0 2 10  0  0 18 
UC-25 1 2 4 3 4 3 17 

UC-26 2 2 7 8  0  0 19 

UC-27 8 3 10 19 12 7 59 
UC-28 7 3 10 20 15 5 60 

UC-29 8 2 4 19 15 13 61 

UC-30 7 2 7 15 12 15 58 

Var 7.264368 0.194581 9.817241 24.46092 28.98419 24.31618 252.202299 

Var tot  = 95.03748 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟏𝟐

𝟏𝟐 − 𝟏
] [𝟏 −

95.03748

252.202299
] 

 

Alpha = 0.7478 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

REKAPITULASI DATA RESPON SISWA SKALA KECIL 

 

No 

Aspek 

 Skor Responden 
Var 

UK-1 UK-2 UK-3 UK-4 UK-5 UK-6 UK-7 UK-8 UK-9 UK-10 UK-11 UK-12 UK-13 

1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0.25641 

2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 0.269231 

3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 0.269231 

4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 0.269231 

5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 0.230769 

6 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 0.564103 

7 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 0.358974 

8 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 0.25641 

9 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 0.269231 

Total 31 36 32 29 32 26 30 32 32 33 30 31 26 7.358974 

 

Interval Skor Kriteria 

Skor ≥ 30 Sangat Baik 
23 ≤ skor < 30 Baik 
16 ≤ skor < 23 Buruk 

Skor < 16 Sangat Buruk 
 

Interval Skor Kriteria Jumlah Siswa 
Skor ≥ 30 Sangat Baik 10 

23 ≤ skor < 30 Baik 3 

 

Var tot = 2.4735 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟗

𝟗 − 𝟏
] [𝟏 −

2.4735

7.358974
] 

 

Alpha = 0.7055 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI DATA RESPON SISWA SKALA BESAR 

Kode 

Siswa Skor Responden Total 
Keterangan 

 I II III IV V VI VII VIII IX  

AB-1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 
AB-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 

AB-3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 
AB-4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31 Sangat Baik 

AB-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 
AB-6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 

AB-7 3 4 3 3 4 4 3 4 4 32 Sangat Baik 
AB-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 

AB-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 
AB-10 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 Sangat Baik 

AB-11 4 4 4 4 4 4 2 3 4 33 Sangat Baik 
AB-12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 Sangat Baik 

AB-13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 
AB-14 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30 Sangat Baik 

AB-15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 
AB-16 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 Sangat Baik 

AB-17 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 Sangat Baik 
AB-18 4 3 4 3 3 3 3 4 4 31 Sangat Baik 

AB-19 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 Sangat Baik 
AB-20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 Sangat Baik 

AB-21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 Baik 
AB-22 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30 Sangat Baik 

AB-23 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30 Sangat Baik 

 

BB-1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30 Sangat Baik 
BB-2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 Baik 

BB-3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 28 Baik 
BB-4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 29 Baik 

BB-5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 27 Baik 
BB-6 2 4 2 3 4 3 3 3 3 27 Baik 

BB-7 2 4 2 3 4 3 3 3 3 27 Baik 
BB-8 2 4 2 3 4 3 3 3 3 27 Baik 

BB-9 3 4 3 3 3 3 3 2 2 26 Baik 
BB-10 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 Sangat Baik 

BB-11 2 4 3 3 4 3 2 4 4 29 Baik 
BB-12 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31 Sangat Baik 

BB-13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31 Sangat Baik 
BB-14 3 4 2 3 4 4 4 3 3 30 Sangat Baik 

BB-15 2 3 3 2 4 4 3 3 4 28 Baik 
BB-16 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 Sangat Baik 
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BB-17 2 3 4 3 4 4 3 3 4 30 Sangat Baik 

BB-18 3 3 4 4 3 3 4 4 3 31 Sangat Baik 

BB-19 2 4 2 3 4 4 3 3 3 28 Baik 

BB-20 3 4 3 3 4 3 2 4 4 30 Sangat Baik 

BB-21 3 4 3 3 4 3 2 4 4 30 Sangat Baik 

BB-22 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 Sangat Baik 

BB-23 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30 Sangat Baik 

BB-24 2 4 2 3 3 3 3 3 3 26 Baik 

BB-25 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 Sangat Baik 

BB-26 4 3 4 4 3 3 2 3 3 29 Baik 

BB-27 4 4 4 4 3 3 2 4 3 31 Sangat Baik 
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Lampiran 15 

DATA HASIL POST-TEST SISWA UJI SKALA BESAR DAN ANALISISNYA 

 

KELAS XI MIA 1 SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA 

KODE 

SISWA SKOR NILAI 

NILAI 

BAKU 

 I II III IV V VI TOTAL  

AB-1 6 2 10 18 3 4 43 53.75 2.15 
AB-2 6 2 10 17 12 5 52 65 2.6 

AB-3 6 2 7 18 12 4 49 61.25 2.45 
AB-4 8 3 10 18 12 5 56 70 2.8 

AB-5 8 2 7 15 12 4 48 60 2.4 
AB-6 8 2 7 15 12 0 44 55 2.2 

AB-7 8 3 10 20 15 5 61 76.25 3.05 
AB-8 8 2 7 19 15 13 64 80 3.2 

AB-9 8 2 7 16 12 5 50 62.5 2.5 
AB-10 7 2 7 17 15 17 65 81.25 3.25 

AB-11 7 2 7 17 0 10 43 53.75 2.15 
AB-12 6 2 10 20 12 13 63 78.75 3.15 

AB-13 8 4 10 17 15 17 71 88.75 3.55 
AB-14 8 2 7 13 2 10 42 52.5 2.1 

AB-15 6 2 7 13 2 10 40 50 2 
AB-16 7 2 7 17 15 17 65 81.25 3.25 

AB-17 7 3 10 15 0 16 51 63.75 2.55 
AB-18 8 3 10 19 12 7 59 73.75 2.95 

AB-19 7 3 10 20 15 5 60 75 3 
AB-20 8 2 4 19 15 13 61 76.25 3.05 

AB-21 8 2 7 17 15 5 54 67.5 2.7 
AB-22 7 3 10 20 12 5 57 71.25 2.85 

AB-23 8 3 10 20 12 5 58 72.5 2.9 
 

Max 8 4 10 20 15 17 71 88.75 3.55 

Min 6 2 4 13 0 0 40 50 2 

Rata-rata 7.24 2.36 8.2 17.2 10.76 8.96 54.72 68.4 2.736 

Ketuntasan (%) = 56,52 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

KELAS XI MIA 1 SMA NU 1 KRADENAN BLORA 

KODE 

SISWA 
SKOR 

NILAI 

NILAI 

BAKU I II III IV V VI TOTAL 

BB-1 3 5 5 12 12 14 51 63.75 2.55 

BB-2 8 7 9 18 5 8 55 68.75 2.75 

BB-3 3 6 7 16 12 18 62 77.5 3.1 

BB-4 8 7 9 20 12 20 76 95 3.8 

BB-5 7 6 9 18 12 14 66 82.5 3.3 

BB-6 3 6 6 16 15 14 60 75 3 

BB-7 7 7 9 20 12 16 71 88.75 3.55 

BB-8 7 6 3 14 10 12 52 65 2.6 

BB-9 7 6 7 20 13 14 67 83.75 3.35 

BB-10 8 4 9 18 13 14 66 82.5 3.3 

BB-11 7 6 9 20 15 20 77 96.25 3.85 

BB-12 7 6 9 18 13 20 73 91.25 3.65 

BB-13 7 6 7 18 15 20 73 91.25 3.65 

BB-14 7 5 7 18 12 14 63 78.75 3.15 

BB-15 7 6 7 14 5 10 49 61.25 2.45 

BB-16 8 6 7 12 8 10 51 63.75 2.55 

BB-17 7 6 9 20 13 14 69 86.25 3.45 

BB-18 7 6 9 20 12 18 72 90 3.6 

BB-19 8 7 7 16 13 14 65 81.25 3.25 

BB-20 7 6 7 14 12 10 56 70 2.8 

BB-21 7 6 9 17 10 18 67 83.75 3.35 

BB-22 8 5 9 15 13 16 66 82.5 3.3 

BB-23 7 5 7 14 8 10 51 63.75 2.55 

BB-24 7 6 7 19 15 20 74 92.5 3.7 

BB-25 8 6 9 19 12 17 71 88.75 3.55 

BB-26 8 7 9 17 13 18 72 90 3.6 

BB-27 7 6 9 20 13 18 73 91.25 3.65 

 

Max 8 7 9 20 15 20 77 96.25 3.85 

Min 3 4 3 12 5 8 49 61.25 2.45 
Rata-rata 6.8519 5.963 7.78 17.1 11.78 15.22 64.741 80.9259 3.237037 

Ketuntasan (%)= 81.48 
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Lampiran 16 

KISI-KISI PENILAIAN POSTER BERGAMBAR 

No Indikator Kreatif Aspek Yang dinilai 

1 Fluency 1. Banyakknya kemungkinan larutan yang 

benar 

2. Kebenaran gambar ionisasi larutan 

2 Flexibility 1. Penggunaan warna 

3 Originality 1. Kemenarikan judul poster 

2. Keunikan tema 

4 Elaboration 1.Detil gambar sehingga semakin menarik 
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Lampiran 17 

RUBRIK PENILAIAN POSTER BERGAMBAR 

No Komponen Aspek Yang dinilai Skor Rubrik penilaian 

1 Fluency 1. Banyakknya kemungkinan 
larutan yang benar 

4 Jika terdapat minimal 3 pasang larutan 
penyusun penyangga yang benar 

3 Jika hanya ada 2 pasang larutan 

penyusun penyangga yang benar 

2 Jika hanya 1 pasang larutan penyusun 
penyangga yang benar 

1 Pasangan larutan penyusun penyangga 

tidak ada yang benar 

2. Kebenaran gambar ionisasi 

larutan 

4 Jika terdapat minimal 3 ionisasi larutan 

penyangga dalam wadah dinyatakan 

dengan benar 

3 Jika hanya ada 2 ionisasi larutan 
penyangga dalam wadah dinyatakan 

dengan benar 

2 Jika hanya ada 1 ionisasi larutan 

penyangga dalam wadah dinyatakan 
dengan benar 

1 Ionisasi larutan penyangga dalam 

wadah tidak ada yang benar 

2 Flexibility 1. Penggunaan warna 4 Jika terdapat minimal 5 warna yang 

digunakan 

3 Jika hanya terdapat 4 warna yang 
digunakan 

2 Jika hanya terdapat 3 warna yang 

digunakan 

1 Jika terdapat 2 warna yang digunakan 

3 Originality 1. Kemenarikan judul poster 4 Judul menarik dan unik 

3 Judul menarik tetapi tidak unik 

2 Judul tidak menarik dan tidak unik 

1 Tidak ada judul 

2. Keunikan tema 4 Tema gambar menarik dan unik 

3 Tema gambar menarik tetapi tidak unik 

2 Tema gambar  tidak menarik dan tidak 

unik 

1 Tidak ada konsepan tema sama sekali 
(polosan) 

4 Elaboration .Detil gambar sehingga 

semakin menarik 

4 Memenuhi 3 kriteria (indah, rapi, dan 

memperhatikan kelaziman) 

3 Memenuhi 2 kriteria (indah, rapi, dan 
memperhatikan kelaziman) 

2 Memenuhi 1 kriteria (indah, rapi, dan 

memperhatikan kelaziman) 

1 Tidak memenuhi kriteria satupun 
(indah, rapi, dan memperhatikan 

kelaziman) 
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Lampiran 18 

LEMBAR PENILAIAN POSTER BERGAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 

Lampiran 19 

REKAPITULASI SKOR POSTER BERGAMBAR SISWA 

KODE 

SISWA 
SKOR KREATIVITAS TOTAL 

FLUENCY FLEXIBILITY ORIGINALITY ELABORATION  

AB-1 1 1 1 1 1 1 6 

AB-2 1 1 1 1 1 1 6 

AB-3 2 1 4 1 3 3 14 

AB-4 1 1 1 1 1 1 6 

AB-5 4 1 4 3 2 3 17 

AB-6 2 2 3 1 2 2 12 

AB-7 3 1 4 1 3 3 15 

AB-8 1 1 4 1 2 3 12 

AB-9 2 2 4 1 3 3 15 

AB-10 3 1 4 1 3 3 15 

AB-11 1 1 4 1 2 1 10 

AB-12 3 1 4 2 3 2 15 

AB-13 4 4 4 3 3 4 22 

AB-14 2 1 4 3 2 3 15 

AB-15 2 2 4 1 4 4 17 

AB-16 3 3 4 2 3 2 17 

AB-17 1 1 1 1 1 1 6 

AB-18 4 1 4 1 4 3 17 

AB-19 4 1 4 2 3 3 17 

AB-20 1 1 1 1 1 1 6 

AB-21 4 4 4 2 2 2 18 

AB-22 4 4 4 1 4 3 20 

AB-23 4 1 4 1 3 3 16 

BB-1 1 1 2 1 1 1 7 

BB-2 4 1 4 1 3 3 16 

BB-3 2 1 4 1 3 3 14 

BB-4 4 3 4 3 3 3 20 

BB-5 4 1 4 1 3 3 16 

BB-6 2 1 4 1 2 2 12 

BB-7 4 1 4 3 2 3 17 

BB-8 4 1 4 1 3 3 16 

BB-9 2 1 4 1 3 3 14 

BB-10 4 1 4 3 2 3 17 

BB-11 4 1 4 1 3 3 16 

BB-12 2 1 4 3 2 3 15 

BB-13 4 1 4 1 3 3 16 

BB-14 4 1 4 3 2 3 17 

BB-15 2 1 4 3 2 3 15 

BB-16 2 1 4 1 2 3 13 

BB-17 2 1 4 1 3 3 14 

BB-18 4 3 4 3 4 3 21 
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BB-19 2 1 4 3 2 3 15 

BB-20 2 1 4 1 3 3 14 

BB-21 2 2 4 3 2 3 16 

BB-22 4 2 4 3 2 3 18 

BB-23 1 1 1 1 1 1 6 

BB-24 2 1 4 3 2 3 15 

BB-25 2 1 3 1 2 3 12 

BB-26 4 1 4 3 2 3 17 

BB-27 2 1 4 1 3 2 13 

var 1.5733 1.09 1.86 0.5 1.06 1.0433 25.79 

 

Var tot = 7.21667 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝒏

𝒏 − 𝟏
] [𝟏 −

Ʃ𝝈𝟐 𝒊

𝝈𝟐 𝒕
] 

 

𝒓𝟏𝟏 = [
𝟗

𝟗 − 𝟏
] [𝟏 −

7.21667

25.79
] 

 

Alpha = 0.8683
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Lampiran 20  

DAFTAR HADIR SISWA UJI SKALA KECIL 

No Kode Siswa Nama Kelas 

1 UK-1 Oktafian Baharudin XII IPA 1 

2 UK-2 Ani Roziqoh XII IPA 2 

3 UK-3 Nur Lailatul Maf’udah XII IPA 1 

4 UK-4 Aldi Purnama XII IPA 1 

5 UK-5 Dani Ahmad XII IPA 1 

6 UK-6 Nabilla Tassya Sekar Sari  XII IPA 2 

7 UK-7 Abdul Kholiq Rifai XII IPA 1 

8 UK-8 Ahmad Fajar Sayful Khamid XII IPA 1 

9 UK-9 Wahyu Titin Suhartini XII IPA 2 

10 UK-10 Puji Astriyantoro XII IPA 2 

11 UK-11 Choirur Rohmat XII IPA 2 

12 UK-12 Kharis Nawawi XII IPA 2 

13 UK-13 Abimusa XII IPA 1 
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Lampiran 21 

DAFTAR HADIR SISWA UJI SKALA BESAR  

XI MIA 1 SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA 
KODE 

SISW

A 

NAMA SISWA 
PERTEMUAN 

I II III IV V 

AB-1 AMAR AMRULLAH √ √ A √ √ 

AB-2 ARDHI HARYANTHO √ A √ √ √ 

AB-3 CANDRA PUTRA WIJAYA A √ A √ √ 

AB-4 DEWI MUSYAROFAH √ A √ √ √ 

AB-5 DWI IIN JAYANTI √ A √ √ √ 

AB-6 DWI IRAWATI √ √ A √ √ 

AB-7 EKA NOFVIATI √ √ √ √ √ 

AB-8 ENY WIDYASTUTIK √ √ √ √ √ 

AB-9 ERLIN KHORIANA √ √ √ A √ 

AB-10 GANIS BINA DESY ARIYANI √ √ √ S √ 

AB-11 HENDRA MUSTIKA √ A √ √ √ 

AB-12 MUHAMAD AFIFUDIN √ √ √ √ √ 

AB-13 NADIAH DINILLAH √ √ √ √ √ 

AB-14 NOVIA ALFIANI √ √ √ √ √ 

AB-15 NOVITA CESAR YUDHEA √ A √ √ √ 

AB-16 NUR MEIDA AUDINA √ √ √ √ √ 

AB-17 REFRIAN HUSNI SYIHABUDDIN √ √ √ √ √ 

AB-18 REZA FAUZI S √ √ √ √ 

AB-19 RIKA FITRIANI √ √ √ √ √ 

AB-20 RIZKI HAKIKI PUTRI PERTIWI √ A √ √ √ 

AB-21 SALSABILA AFIFA √ A √ √ √ 

AB-22 SILFIA FIDAYANTI A √ √ √ √ 

AB-23 YOHANIFAH √ √ S √ √ 

 

REKAPITULASI DAFTAR HADIR SISWA 

 

PERTEMUAN SAKIT IJIN ALPHA 

I 1 - 2 

II - - 7 

III 1 - 3 

IV 1 - 1 

V - - - 
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Lampiran 22 

DAFTAR HADIR SISWA UJI SKALA BESAR  

XI MIA 1 SMA NU 1 KRADENAN BLORA 
KODE 

SISWA 
NAMA SISWA 

PERTEMUAN 

I II III IV 

BB-1 ABDULLAH MUJIB √ √ A √ 

BB-2 ADITYA IRVANSYAH √ √ √ √ 

BB-3 ALISYA ANANDA PUTRI √ √ √ √ 

BB-4 DANDANG MUNAWAROH √ √ √ √ 

BB-5 DENITA SAHRA LUTVIANI √ √ √ √ 

BB-6 DEWI R √ √ √ √ 

BB-7 DHISI RAMADHANI √ √ √ √ 

BB-8 DWI SANTIKA WATI √ √ √ √ 

BB-9 GUNAWAN SETIYONO √ √ √ √ 

BB-10 IAN SETIAWAN √ √ √ √ 

BB-11 IDA PURNAMASARI √ √ √ √ 

BB-12 INDAH RUPENI √ √ √ √ 

BB-13 JULI KARINA √ √ √ √ 

BB-14 KAMALIA ZULAIKAH √ √ √ √ 

BB-15 KHOIRU RODIYAH I √ √ √ 

BB-16 KHOIRUL MAKSUM √ √ √ √ 

BB-17 KHOIRUN NIKMAH √ √ √ √ 

BB-18 LASTRI √ √ √ √ 

BB-19 LILIK ISTIYANI √ √ √ √ 

BB-20 MANAN G √ √ √ √ 

BB-21 MISRI WIJI LESTARI √ √ √ √ 

BB-22 MUHAMMAD SAHAL √ √ √ √ 

BB-23 MUHAZIR √ √ A √ 

BB-24 RINAWATI √ √ √ √ 

BB-25 SITI MASRUKAH √ √ √ √ 

BB-26 SUPANAN √ √ √ √ 

BB-27 YULIANTI √ √ √ √ 

 

REKAPITULASI KEHADIRAN SISWA 

PERTEMUAN SAKIT IJIN ALPHA 

I - 1 - 

II - - - 

III - - 3 

IV - - - 
 

 

 



133 
 

 

Lampiran 23 
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Lampiran 24 

DOKUMENTASI 
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Kegiatan Praktikum 

Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Sampel Hasil Poster Bergambar 

Siswa 


