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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA BAHAN PRAKTIKUM                

BIOLOGI SEBAGAI BAHAN AJAR UNTUK                                               

PESERTA DIDIK SMA/MA KELAS XI 

 

Oleh  

APRIYADI 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara pendidik dan 

peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu masalah yaitu 

terbatasnya sarana dan prasarana di berbagai sekolah dan kurangnya alokasi waktu 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Menanggapi hal ini, diperlukan bahan 

ajar yang praktis dan ekonomis salah satunya adalah Ensiklopedia Bahan Praktikum 

Biologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Ensiklopedi Bahan 

Praktikum Biologi untuk peserta didik SMA/MA Kelas XI dan Mengetahui kualitas 

ensiklopedia yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian oleh validator. 

Ketersediaan bahan ajar berupa ensiklopedia ini dapat membuat peserta didik 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran secara mandiri.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan (Research and 

Development). Prosedur penelitian pengembangan ensiklopedi meliputi tahap analisis 

potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, revisi 

desain, uji coba produk, dan revisi produk. Instrumen penilaian kualitas ensiklopedi 

berupa lembar angket chek list dengan menggunakan sekala likert. 

Hasil penelitian ini adalah telah berhasil dikembangkan ensiklopedia Bahan 

Praktikum Biologi untuk peserta didik SMA/MA Kelas XI. Kualitas bahan ajar 

berdasarkan penilaian 2 orang ahli materi memperoleh kriteria interpretasi “sangat 

tinggi” dengan persentase rata-rata sebesar 82% dan sedangkan hasil rekapitulasi oleh 

ahli media memperoleh kriteria interpretasi sangat tinggi dengan presentase rata-rata 

89%. Selanjutnya ensiklopedia ini ditinjau oleh 3 peer reviwer memperoleh kriteria 

interpretasi “sangat tinggi” dengan persentase rata-rata 91%. Kualitas ensiklopedi 

menurut 2 orang guru biologi memperoleh persentase keidealan sebesar 92% dan 

hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar tersebut memperoleh persentase rata-

rata 83%. Berdasarkan penilaian yang diperoleh dari validator dan respon peserta 

didik tersebut maka bahan ajar ini dapat dikatakan layak digunakan sebagai acuan 

guru dalam pembelajaran biologi untuk peserta didik SMA/MA kelas XI. 

Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar biologi, Ensiklopedi Bahan Praktikum. 

 



vi 

 

OMOOM 

ِه  اِت آَي ُروا  ب َّ دَّ َي اَرٌك ِل َب َك ُم ْي َل اُه ِإ َن َزْل  ْ ن اٌب َأ َت ِك
ابِ  َب و اْْلَْل وُل َر ُأ َذكَّ َت َي  َوِل

Artinya:  “Kitab (Alqur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah 

supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-

orang yang mempunyai fikiran.” 

(Q.S Syad: 29) 

ا . ُروا َم ي ِّ َغ تَّٰى يُ  ْوٍم َح َق ا ِب ُر َم ي ِّ َغ نَّ اللََّه ََل يُ  ِإ
مٍ  ِه ِس ُف نْ  َأ  ِب

Artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 

(Potongan ayat) 

(QS. Ar-Ra’d: 11) 

 

“Belajarlah dari kesalahan diri sendiri agar kalian mengetahui sesungguhnya mana 

yang hak dan mana yang batil” 

 (Peneliti) 
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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA BAHAN PRAKTIKUM                

BIOLOGI SEBAGAI BAHAN AJAR UNTUK                                               

PESERTA DIDIK SMA/MA KELAS XI 

Oleh  

APRIYADI 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara pendidik dan 

peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu masalah yaitu 

terbatasnya sarana dan prasarana di berbagai sekolah dan kurangnya alokasi waktu 

guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Menanggapi hal ini, diperlukan bahan 

ajar yang praktis dan ekonomis salah satunya adalah Ensiklopedia Bahan Praktikum 

Biologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Ensiklopedi Bahan 

Praktikum Biologi untuk peserta didik SMA/MA Kelas XI dan Mengetahui kualitas 

ensiklopedia yang dikembangkan berdasarkan hasil penilaian oleh validator. 

Ketersediaan bahan ajar berupa ensiklopedia ini dapat membuat peserta didik 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran secara mandiri.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan (Research and 

Development). Prosedur penelitian pengembangan ensiklopedi meliputi tahap analisis 

potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, revisi 

desain, uji coba produk, dan revisi produk. Instrumen penilaian kualitas ensiklopedi 

berupa lembar angket chek list dengan menggunakan sekala likert. 

Hasil penelitian ini adalah telah berhasil dikembangkan ensiklopedia Bahan 

Praktikum Biologi untuk peserta didik SMA/MA Kelas XI. Kualitas bahan ajar 

berdasarkan penilaian 2 orang ahli materi memperoleh kriteria interpretasi “sangat 

tinggi” dengan persentase rata-rata sebesar 82% dan sedangkan hasil rekapitulasi oleh 

ahli media memperoleh kriteria interpretasi sangat tinggi dengan presentase rata-rata 

89%. Selanjutnya ensiklopedia ini ditinjau oleh 3 peer reviwer memperoleh kriteria 

interpretasi “sangat tinggi” dengan persentase rata-rata 91%. Kualitas ensiklopedi 

menurut 2 orang guru biologi memperoleh persentase keidealan sebesar 92% dan 

hasil respon siswa terhadap bahan ajar tersebut memperoleh persentase rata-rata 83%. 

Berdasarkan penilaian yang diperoleh dari validator dan respon siswa tersebut maka 

bahan ajar ini dapat dikatakan layak digunakan sebagai acuan guru dalam 

pembelajaran biologi untuk peserta didik SMA/MA kelas XI. 

Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar biologi, Ensiklopedi Bahan Praktikum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara pendidik dan 

peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan mencapai tujuan 

tersebut juga merupakan suatu proses, yakni mengubah peserta didik yang belum 

memiliki kecakapan, kemampuan dan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Selain itu, Pembelajaran juga merupakan suatu proses yang kompleks 

serta melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.  

Umumnya  guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik dengan berbagai 

macam latar belakang, sikap, dan potensi, yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap 

kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran biologi juga ada kegiatan 

praktikum, dimana praktikum ini tidak bisa berjalan dengan baik jika pendidik tidak 

memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi.  

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan. 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”.
1
 

                                                
1
 Depdiknas, 2002, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, h. 12 

1 
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Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai, tidak 

hanya hasil belajar tetapi juga proses pembelajaran. Hal ini akan mampu mengetahui 

potensi akademik yang dimiliki oleh peserta didik. Proses pendidikan tidak hanya 

dilakukan dengan cara mentransfer ilmu dari guru ke peserta didik akan tetapi peserta 

didik harus mampu belajar dari pengalaman langsung atau kehidupan sehari-harinya. 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait dengan pengalaman-pengalamannya. 

Sains Biologi termasuk cabang ilmu yang tidak dapat difahami hanya dengan 

membaca dan menghafal saja, akan tetapi untuk menguasai konsep-konsep yang 

terdapat di dalam Biologi diperlukan keterlibatan peserta didik secara aktif baik 

dalam pembelajaran maupun kegiatan pengamatan langsung.  

Ayat  Al-Qur’an yang berkaitan dengan Biologi yaitu, benda-benda yang ada 

dimuka bumi dan penamaan semua benda agar untuk di pahami: 

Surah Al Baqarah ayat 31 : 

َْسأَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهمأ َعَلى الأَمََلِئَكِة فَ َقاَل أَنأِبُئوِن بَِأْسأَاِء  ُؤََلِء َوَعلََّم آَدَم اْلأ هََٰ
 ِإنأ ُكنأُتمأ َصاِدِقيَ 

Terjemahan ayat :  

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia 

perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama 

semua (benda) ini, jika kamu yang benar!” (surah Al-Baqarah : 31 ) 

Pemberian nama bagi makhluk hidup yang ada di alam raya ini adalah 

merupakan ungkapan kembali dari ilmu yang telah diberikan Allah SWT terhadap 
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panutan kita yaitu nabi Adam as. Ayat diatas juga menginformasikan bahwa manusia 

dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik 

benda-benda termasuk hewan dan tumbuhan. Sehingga ilmu it uterus menerus 

dikembangkan agar kita dapat memahami segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.  

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia sudah patut untuk 

mempelajari segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Bahan-bahan 

praktikum tentunya berkaitan dengan ciptaan Allah, dimna kita harus melakukan 

eksperimen agar dapat mengetahuai apa-apa yang telah diciptakan dan mengagumi 

kebesarannya. Manusia sudah mampu menciptakan teknologi yang begitu canggih 

dengan segala informasi, namun manusia belum bisa menciptakan semua yang ada di 

alam semesta. Artinya kita sebagai umat manusia jangan sampai lupa diri dari mana 

kita berasal dan siapa yang menciptakan kita, agar kita selalu senantiasa melakukan 

segala sesuatu yang di anjurkan oleh Allah SWT. 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2
 Bahan ajar sangat penting dalam 

pendidikan khususnya untuk guru sebagai bahan dasar yang akan disamapaikan ke 

peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Bahan ajar Biologi tentunya 

sangat banyak sekali dan bervariasi, tentunya mencakup semua yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Buku dan media cetaknya adalah bahan ajar yang sudah 

umum dipakai dalam pembelajaran, namun untuk pelajarn Biologi beda hidup 

                                                
2
 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013),  h. 135 



4 
 

maupun tak hidup bisa dijadikan sebagai bahan ajar seperti, tumbuhan. 

Ilmu Biologi dapat diperoleh melalui berbagai cara penelitian, baik penelitian 

deskriptif maupun penelitian eksperimental. Salah satu strategi pembelajaran ilmu 

Biologi yang sangat dianjurkan di sekolah-sekolah adalah melalui kegiatan praktikum 

di laboratorium. Kegiatan praktikum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

yang meliputi 3 aspek, yaitu mengembangkan pengetahuan, menanamkan sikap 

ilmiah, dan melatih keterampilan. Praktikum merupakan salah satu metode yang 

menerapkan pendekatan keterampilan proses. Peserta didik lebih banyak menjalankan 

praktik secara langsung untuk memahami konsep-konsep materi. Metode praktikum 

berbagai kecakapan peserta didik dapat diamati dan dinilai, seperti kecakapan 

motorik yang merujuk pada keahlian terhadap kecakapan - kecakapan yang 

berorientasi pada pemikiran.  

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Fussilat Ayat: 53 

   ۗ قُّ  َ ََلُمأ أَنَُّه اْلَأ َفاِق َوِف أَن أُفِسِهمأ َحَّتََّٰ يَ َتبَ يَّ َسُنرِيِهمأ آيَاتَِنا ِف اْلأ
ٍء َشِهيد   ِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلىَٰ ُكلِّ َشيأ  َأوَلَأ َيكأ

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami 

di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi 

mereka bahwa Al Qur’an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak 

cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?”( 

Q.S. Fushilat ayat 53) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa maha agung Allah SWT dan segala 
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kebesarannya, semanusia yang ilmiah tentunya kita mempelajari segala sesuatu 

dengan cara yang benar dan jelas. Kegiatan praktium adalah salah satu bentuk prilaku 

ilmiah yang mendahulukan kepastian secara jelas dan terbukti bukan suatu prilaku 

yang mengada ada. Allah SWT telah menganjurkan kepada kita untuk mempelajari 

alam semesta dan tidak lupa berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an dan Hadis. 

Kegiatan praktikum menekankan pada pengembangan keterampilan seseorang 

dalam menggunakan alat dan bahan secara benar.
3
 Selain itu, memberi peluang lebih 

bagi peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan alat dan bahan di 

laboratorium. Mengenal laboratorium sangat penting dilakukan sebelum peserta didik 

melakukan kegiatan praktikum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan maupun tidak efisiennya kerja akibat kurangnya pengetahuan peserta 

didik mengenai laboratorium, khususnya tentang jenis, karakteristik maupun 

penggunaan alat dan bahan.  

Secara umumnya dalam kegiatan sehari – hari  bahwa mata pelajaran Biologi 

sulit dipelajari, karena dianggap banyak terdapat materi yang sifatnya hafalan. 

Padahal, peserta didik dituntut menguasai konsep sebanyak-banyaknya untuk 

mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

kegiatan praktikum, dimana dengan kegiatan praktikum peserta didik akan 

memperoleh pengalaman secara langsung sehingga pembelajaran Biologi dapat 

dengan mudah dipahami. Kegiatan praktikum biasanya dilakukan pada materi Biologi 

                                                
3
Isna Nurhidayati, 2011, Pengembangan Ensiklopedi Bahan-bahan Kimia di Laboratorium 

Kimia SMA/MA sebagai Sumber Belajar Mandiri, Skripsi, Yogyakarta, UNY, h. 1 
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tertentu, hal ini terjadi karena ketersediaan alat dan bahan praktikum yang terbatas. 

Saat praktikum berlangsung juga, tidak semua peserta didik mengikuti praktikum itu 

secara sungguh-sungguh. Sebagian peserta didik ada yang bermain – main, ketika jam 

praktikum berlangsung, hal ini biasanya terjadi pada mata pelajaran yang mereka 

anggap sulit dan membosankan. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik.  

“Berdasarkan fakta dilapangan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh 

pneliti bahwa kegiatan praktikum belum berjalan secara normal seperti pada 

umumnya. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung, 

sehingga menyebabkan  tidak terlaksananya kegiatan praktikum di laboratorium 

secara maksimal. Selain itu juga alat dan bahan praktikum Biologi belum lengkap, 

seperti serum alfa dan serum beta serta serum alfa beta yang digunakan untuk 

praktikum tes golongan darah, belum tersedia di laboratorium MAN 2 Bandar 

Lampung. Pemahan peserta didik tentang pengenalan bahan dan alat praktikum masih 

rendah, hal ini disebabkan karena peserta didik tidak dikenalkan dengan alat dan 

bahan praktikum yang ada di laboratorium. Faktor lain, yaitu kurangnya alokasi 

waktu yang menyeabkan guru tidak sempat menyampaikan pengetahuan tentang 

praktikum Biologi yang dilakukan di laboratoorium.”
4
 

Menyikapi hasil observasi yang telah peneliti lakukan di sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu tentang proses pembelajaran di kelas dan 

                                                
4
 Nurul Hamidah, Observasi  di Kelas XI MIA 3 MAN 2 Bandar Lampung, Bandar Lampung, 

06 Januari 2017 
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kegiatan praktikum khususnya pada mata pelajaran Biologi, bahwasanya di sekolah 

MAN 2 Bandar Lampung kegiatan praktikum belum terlaksana secara maksimal. 

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan sampel terbatas, yaitu interview 

dengan 10 peserta didik kelas XI dan satu orang guru Biologi. Data yang kami dapat 

dari hasil interview tersebut yaitu tentang permasalan dalam melaksanakan 

praktikum, seperti sangat minimnya penguasaan tentang pelaksanaan praktikum hal 

ini disebabkan karena jarangnya melakukan praktikum. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya alokasi waktu untuk guru melakukan kegiatan praktikum secara langsung.  

“Guru Biologi mengatakan bahwa, kendala dalam melakukan praktikum, salah 

satu faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta guru 

merasa kesulitan mengondisikan  pelaksanaan dalam praktikum, karena satu guru 

harus dapat membimbing 40 peserta didik, ujar guru Biologi. Sehingga peserta didik 

akan kurang pemahaman tentang praktikum yang seharusnya dilakukan oleh peserta 

didik pada mata pelajaran Biologi khususnya.”
5
 Hasil interview dari peserta didik 

juga menyampaikan keluhannya tentang pembelajaran Biologi, yaitu mereka merasa 

jenuh belajar Biologi karena pembelajaran Biologi jarang dilakukan praktikum, 

sehingga motivasi untuk mempelajari mata pelajaran Biologi inipun menjadi 

berkurang, tentunya hal ini dapat berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik.
6
    

Masih banyak permasalahan guru Biologi selain pelaksanaan praktikum, seperti 

                                                
5
 Ibid, 

6
 Mega Oktaviani, dkk, Wawancara Dengan Peserta didik Jurusan IPA Kelas XI MAN 2 

Bandar Lampung, MAN 2 Bandar Lampung, 06 Januari 2017   
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guru harus menyampaikan semua materi pembelajaran Biologi yang begitu banyak 

kepada peserta didik dengan waktu belajar di sekolah yang terbatas sehingga ada 

sebagian guru Biologi masih ada yang mengesampingkan penyampaian materi 

tentang pengetahuan laboratorium khususnya tentang bahan praktikum Biologi. 

Padahal pengetahuan yang berkaitan tentang laboratorium ataupun keselamatan kerja 

sangat mendasari berlangsungnya praktikum dan nantinya akan menjadi bekal bagi 

peserta didik untuk melaksanakan praktikum di laboratorium.  

Laboratorium Biologi berisi berbagai bahan dan peralatan praktikum. Apabila 

penggunaannya tidak memperhatikan tata cara kerja yang baik, kemungkinan terjadi 

kecelakaan kerja relatif besar. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pengetahuan 

tentang laboratorium, tata cara kerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

laboratorium kurang disampaikan kepada peserta didik karena kurangnya alokasi 

waktu. Hal ini menjadikan pengetahuan peserta didik tentang laboratorium juga 

minim. Pengetahuan tentang bahan praktikum Biologi di laboratorium sangatlah 

penting, karena akan menjadi dasar terlaksananya praktikum untuk meningkatkan 

keterampilan kerja peserta didik.  

Salah satu masalah juga yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya 

proses pembelajaran, dimana peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir.
7
 Peserta didik seringkali hanya dibekali kemampuan untuk 

menghafal informasi dan teori, tetapi sebagian peserta didik kurang mampu 

                                                
7 Wina Sanjaya, 2008, Strategi Pembelajaran, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 47  
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mengaplikasikan teori yang telah dihafal. Hal ini berpengaruh pada pemahaman serta 

keterampilan mereka dalam proses pembelajaran. Menanggapi hal ini, diperlukan 

bahan ajar yang praktis dan ekonomis sehingga memungkinkan peserta didik untuk 

belajar secara mandiri. Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan adalah 

Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi.  

Ensiklopedia merupakan sebuah buku yang berisi keterangan atau uraian 

ringkas tentang berbagai hal dalam ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad 

atau menurut lingkungan ilmu. Berbeda dengan kebanyakan buku lainnya 

ensiklopedia memiliki kekhasan tersendiri, yakni memuat informasi disertai dengan 

gambar atau ilustrasi yang menarik sesuai topik yang dibahas. Selain itu dalam 

penggunaanya, ensiklopedia memiliki kemudahan tersendiri yang memungkinkan 

pembacanya mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah.  

Bahan ajar berupa ensiklopedia bahan praktikum yang kami buat memuat 

informasi tentang apa – apa saja bahan praktikum yang akan digunakan di SMA/MA 

kelas XI, yaitu bahan kimia seperti NaOH, HCl, alkohol, dan lain sebagainya, 

sedangkan bahan sederhana yang dapat dicari oleh peserta didik seperti roti, pisang, 

singkong, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dalam praktikum. Selain itu 

juga bahan ajar ini memuat informasi tentang langkah – langkah kerja dalam 

praktikum sehingga pembaca dapat dengan mudah melakukan praktikum dengan 

bantuan ensiklopedia ini. Dengan penyajian yang menarik, peserta didik pada 

umumnya diharapkan dapat lebih termotivasi untuk memikuti praktikum dengan 
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baik. Ensiklopedia ini juga dapat membangun karakter peserta didik agar terinspirasi 

dan termotivasi untuk belajar Biologi. 

Dalam penelitian pengembangan ini, selain dihasilkan ensiklopedia bahan 

praktikum, juga dilakukan pengujian kualitas dari ensiklopedia yang dihasilkan untuk 

mengetahui kelayakan ensiklopedia tersebut. Pengujian atau penilaian dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan prosedur penelitian pengembangan yang dilakukan dan  

mengacu  pada  kriteria  mutu  (standar)  buku  non  teks  pelajaran,  yaitu kelayakan 

materi, penyajian, bahasa dan gambar, isi, serta penampilan.  

Ensiklopedia ini dikembangkan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, tahap validasi produk, dan 

tahap analisis data. Ensiklopedia yang dikembangkan akan ditinjau kualitasnya 

berturut-turut oleh peer reviewer, ahli media maupun ahli materi, dan guru biologi 

SMA/MA serta respon peserta didik kelas XI. Berdasarkan penilaian para reviewer 

tersebut, maka   dapat   ditentukan   kelayakan   produk   yang   dikembangkan   

sebagai ensiklopedia yang dapat digunakan sebagai bahan ajar  untuk peserta didik 

kelas XI SMA/ MA.  

Melihat berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas peneliti berinisiatif 

untuk mengembangkan bahan ajar khususnya bahan ajar praktikum tentang bahan 

praktikum Biologi SMA/MA untuk kelas XI. Bahan ajar ini berupa ensiklopedia 

bahan-bahan praktikum Biologi SMA kelas XI yang di kemas berbentuk buku. 

Ensiklopedia selain menjelaskan tentang uraian bahan-bahan praktikum, ensiklopedia 
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menjelakas juga tentang langkah kerja praktikum yang ada di SMA kelas XI. Selain 

itu juga isi ensiklopedia memuat tentang tatacara dan peraturan yang ada di 

laboratorium. Berdasarkan pengembangan bahan ajar ini, peneliti berharap dapat 

bermanfaat bagi peserta didik dan guru khususnya sebagai pendidik.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Isna Nurhidayati bahwa 

pengembangan Ensiklopedia Bahan-bahan Kimia di Laboratorium Kimia SMA/MA 

layak dijadikan sebagai sumber belajar mandiri. Sedangkan penelitian lain yang 

dilakukan oleh Rizki Hedianti tentang Pengembangan Ensiklopedia Peralatan 

Laboratorium Biologi Sebagai Sumber Belajar IPA Biologi Untuk Peserta didik 

Kelas VII SMP/MTs, memiliki penilaian yang sangat baik oleh reviwer dalam uji 

terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang 

pengembangan ensiklopedia Biologi yang berkualitas sebagai bahan ajar bagi peserta 

didik SMA/MA. Pada penelitian ini, ensiklopedia yang disusun hanya terbatas pada 

bahan praktikum Biologi untuk peserta didik SMA/MA kelas XI, dengan harapan 

penyajian yang lebih menarik akan mendorong motivasi peserta didik untuk belajar 

Biologi. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Masih terbatasnya bahan ajar buku berbentuk ensiklopedia yang membahas 

tentang bahan praktikum biologi SMA/MA kelas XI. 
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2. Masih rendahnya pemahaman peserta didik tentang bahan praktikum biologi. 

3. Kurangnya alokasi waktu guru untuk menyampaikan pengetahuan tentang 

bahan praktikum biologi yang ada di laboratorium. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ensiklopedia yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia 

tentang Bahan Praktikum Biologi SMA/MA Kelas XI. 

2. Penilaian kualitas Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi SMA/MA Kelas XI 

berdasarkan hasil penilaian ahli materi, ahli media, peer reviewer dan guru 

biologi. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi SMA/MA 

untuk Kelas XI? 

2.  Bagaimana kualitas Ensiklopedia yang dikembangkan berdasarkan hasil 

penilaian ahli materi, ahli media, peer reviewer dan guru biologi? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi SMA/MA Kelas XI. 
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2. Mengetahui kualitas ensiklopedia yang dikembangkan berdasarkan hasil 

penilaian ahli materi, ahli media, peer reviewer dan  guru biologi. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan ensiklopedia ini dianggap penting karena diharapkan dapat: 

1. Menjadi buku pelengkap bagi peserta didik SMA/MA kelas XI. 

2. Menambah ketersediaan buku pengayaan pengetahuan untuk pembelajaran 

praktikum biologi untuk SMA/MA kelas XI. 

3. Membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik 

SMA/MA kelas XI, sehingga dapat mendukung peserta didik untuk 

melakukan eksperimen - eksperimen biologi secara benar. 

4. Memberikan stimulus kepada peserta didik agar dapat melakukan kegiatan 

eksperimen dengan baik. 

5.  Memberi inovasi bagi penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan. 

G. Asumsi dan Batasan Penelitian Pengembangan 

Asumsi dari penelitian pengembangan ini adalah ensiklopedia yang disusun 

sebagai sumber bacaan alternatif dapat menjadi bahan ajar bagi peserta didik 

SMA/MA kelas XI, Keterbatasan penelitian pengembangan ensiklopediaa biologi ini 

adalah: 

1. Ensiklopedia dikembangkan dalam bentuk paket media cetak dan disusun  

berdasarkan silabus untuk mata pelajaran biologi kelas XI tentang bahan 
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praktikum biologi SMA/MA kelas XI. 

2. Penilaian kualitas produk dilakukan oleh guru biologi, sedangkan untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap ensiklopedia dilakukan ujicoba 

secara terbatas yakni 10 peserta didik SMA kelas XI. 

3. Materi yang dikembangkan dalam ensiklopedia hanya bahan praktikum 

biologi SMA/MA kelas XI yang terdiri atas 20 macam bahan. 

4. Kriteria kualitas ensiklopedia ditinjau dari beberapa komponen yaitu: 

komponen kelayakan isi/materi, penyajian, dan bahasa/keterbacaan. 

H. Definisi Oprasional 

Istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
8
 

2. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
9
 

3. Ensiklopedia adalah sebuah buku yang berisi keterangan atau uraian ringkas 

tentang berbagai hal dalam ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad 

atau menurut lingkungan ilmu.
10

 

                                                
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 297 

9
 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 135 
10

 Pawit, M. Yusuf, Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

h. 13 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian  dan Hakikat Bahan Ajar 

Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efektif ketika syarat-

syarat pembelajara itu terpenuhi, salah satu contoh seperti adanya bahan ajar atau 

bahan pelajaran yang dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran sehingga apa 

yang akan disampaikan oleh pendidik dapat tersampaikan secara sisematis teori 

pembelajarn yang disampaikan oleh pendidik. Bahan/materi merupakan medium 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang “dikonsumsi” oleh peserta didik. Bahan ajar 

merupakan materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan 

dan tuntutan perkembangan masyarakat.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
11

  Bahan ajar bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan tidak tertulis.  Bahan ajar mempunyai peran sangat penting 

dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran dikelas.  Bahan ajar pandang 

(visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, 

ensiklopedia, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan non cetak (non printed), 

                                                
11

 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013),  h. 135 

15 
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seperti model/maket.
12

  Penyusunan bahan ajar antara lain bertujuan untuk 

menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik, membantu peserta didik 

dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang 

sulit diperoleh, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar 

yang diterima anak didik harus mampu merespon setiap perubahan dan 

mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi dimasa depan.
13

 

Berdasarkan kutipan di atas menyatakan bahwa bahan ajar merupakan 

komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan pengajaran 

merukana inti dalam proses pembelajaran. Ketersediaan bahan ajar pastinya akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik, sehingga bahan ajar sangatlah di 

butuhkan oleh pendidik pada umumnya dan peserta didik khususnya. Bahan ajar juga 

dapat menumbuhkan motivasi belajara peserta didik, salah satu contoh bahan ajar 

sepeti ensiklopedia, yang umum dipakai oleh peserta didik karena selain mempelajari 

materi yang akan mereka pelajari bahan ajar ini menyediakan berbagai gambar dan 

kata – kata motivasi, sehingga peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran 

dengan baik. 

Bahan ajar sangat penting dalam pendidikan khususnya untuk guru sebagai 

bahan dasar yang akan disamapaikan ke peserta didik sehingga tujuan pendidikan 

                                                
12

 Daryanto, Aris Dwicahyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014),  h.171 
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dapat tercapai. Kitab Al-Qur’an adalah kitab suci yang telah di gunakan nabi 

Muhammad Saw sebagai bahan ajar untuk umatnya.  

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat al-An’am ayat 155 : 

 َوات َُّقوا َلَعلَُّكمأ تُ رأََحُونَ َوَهَذا ِكَتاب  أَن أَزلأَناُه ُمَباَرك  َفاتَِّبُعوُه 

Artinya : Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan dengan penuh berkah, 

maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Q.S. al-

An’am : 155) 

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan di atas tentang tuntunan umat islam 

yaitu kitab suci Al-Qur’an sebagai tuntunan umat islam. Kitab suci Al-Qur’an adalah 

tuntunan nabi Muhammad saw, yang digunakan sebagai bahan ajar untuk umatnya. 

Sehingga, kita sebagai umat islam harus mengikuti dan mengamalkan pimpinan kita 

agar dihari akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya.  Bahan ajar sangat penting bagi 

guru sebagai pendidik yang akan menyampaikan materi  sehingga materi yang akan 

di sampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. 

Bahan ajar Biologi tentunya sangat banyak sekali dan bervariasi, tentunya 

mencakup semua yang ada di lingkungan sekitarnya. Buku dan media cetaknya 

adalah bahan ajar yang sudah umum dipakai dalam pembelajaran, namun untuk 

pelajarn Biologi beda hidup maupun tak hidup bisa dijadikan sebagai bahan ajar 

seperti, tumbuhan. Tumuhan sering kali digunakan sebagai bahan bahan ajar dalam 

biologi yaitu, untuk mengarkan tentang memahai fisiologis dari tumbuhan tersebut 
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baik secara fisik maupun secara biologisnya. Cara mengar tersebut biasanya 

berlangsung di laboratorium yaitu saat praktikum pendidik mengajarkan peserta didik 

memahami materi sekaligus memahami secara langsung. 

b. Fungsi Bahan Ajar  

“Bahan ajar sangat berfungsi bagi peserta ddik maupun pendidik. Menurut 

Hamdani bahan ajar berfungsi sebagai berikut : 

1) Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran, sekaligus berupakan substansi kompetensi yang seharusnya 

diajarkan kepada peserta didik. 

2) Pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus erupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari/diskusi 

3) Alat evaluasi pencapaian/ penguasaan hasil pembelajaran.”
14

 

c. Macam-macam bahan ajar  

“Bahan ajar bermacam-macam menurut Hamdani yaitu, sebagai berikut : 

1) Media tulis, Audio visual, elektronik 

2) Interaktif terintegrasi yang kemudian disebut sebagai medienverbund (bahasa 

jerman yang berarti media terintegrasi) atau mediamix.”
15

 

Berikutnya yaitu belajar yang pada hakikatnya terjadi dalam diri peserta didik 

yang bersangkutan, walaupun prosesnya berlangsung dalam kelompok, bersama 

                                                
14

 Hamdani Hamid, Op. Cit, h.  136 
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19 
 

orang lain. Belajar merupakan suatu proses pribadi yang tidak harus dan atau 

merupakan akibat kegiatan pembekajaran.
16

 Kegiatan pembelajaran pada umumnya 

ada guru dan ada peserta didik, namun adakala kegiatan pembelajaran dapat terjadi 

tanpa harus melibatkan guru seperti belajar otodidak yang mampu menguasai materi 

pelajaran dengan belajar sendiri/mandiri. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an 

Surah Az-Zumar ayat : 21 

َرأِض ُُثَّ ُُيأرُِج بِِه َزرأًعا ُمأ  ِلًفا تَ َأَلَأ تَ َر َأنَّ اللََّه أَن أَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع ِف اْلأ  
َفرًّا ُُثَّ ََيأَعُلُه ُحطَاًما  َلأَبابِ ِإنَّ ِِف  ۗ  فَ تَ َراُه ُمصأ َٰٰ ِْلُوِِ اْلأ َر ِلَك َلذِكأ َََٰٰ  

Artinya:“Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, 

kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-

macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya 

kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh, 

pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai 

akal sehat”. 

Ayat di atas memberikan petunjuk agar kita mengetahui kebesaran dan 

kekuasaan Allah. Sebagai manusia yang berakal hendaknya manusia memperhatikan 

dan mempelajari ke-Esaan Allah akan semua yang telah diciptakan-Nya. Allah telah 

menurunkan hujan dan menumbuhkan tetumbuhan, buah yang beranekaragam, 

makhluk bergerak yang bernyawa dan binatang ternak yang beragam warna dan 

jenisnya, ciptaan tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki 

makhluk hidup tersebut agar memudahkan manusia untuk mempelajari dan 

mengenalnya. Ayat ini juga menunjukkan kepada manusia agar senantiasa tunduk 
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 Bambang Warsita, Op.Cit. h. 208  
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kepada Allah dan mengambil pelajaran. Sesungguhnya Allah Perkasa lagi Maha 

Pengampun. 

2. Bahan Bahan Praktikum 

Secara umum bahan praktikum yang digunakan untuk praktikum ditingkat 

sekolah menengah atas, yaitu SMA/MA tidak sama dengan praktikum yang ada di 

perguruan tinggi. Hal ini karena untuk tingkat SMA materi yang dipelajari belum 

sampai yang lebih sederhana namun yang masih bersifat umum, jadi praktikum yang 

dilakukan pun masih yang bersifat umum.  Untuk bahan praktikum yang bersifat 

kimia atau regen seperti yang ada pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Daftar Nama Bahan-Bahan Praktikum
17

 

Metilen biru (C16H18N3SCl), Biuret (H2NC(O)NHC(O)NH2), 

Yodium (I2), Eosin 

NaCl 20% Kristal Kalium Hidroksida (KOH), 

NaCl 5% Benedict 

HCl 15%, Biuret 

Larutan Ringer Perak Nitrat (AgNO3) 10%, 

Alkohol (C2H5OH) 70% NaCl padatan 

Antiserum A, B, AB   Fe serbuk 

Anti Rhesus (Anti D) Blau serbuk 

Lugol (I2KI Bubuk pewarna makanan merah 

Benedict Kapas 
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Tabel di atas menunjukkan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 

praktikum biologi, sedangkan bahan praktikum yang berupa spesimen hewan dan 

specimen tumbuhan serta sampel berupa padarah yang digunakan sebagai tes 

golongan darah. Untuk praktikum percobaan di menggunakan hewan seperti tikus, 

katak, ikan dan lain sebagainya. 

Praktikum juga dapat membuat peserta didik dapat memahami konsep dan 

memahami hakekat sains sebagai proses dan produk. Hartinawati menyatakan bahwa 

pembelajaran  praktikum  memiliki  peran  dalam  pengembangan  keterampilan 

proses sains peserta didik.
18

 Penerapan keterampilan proses sains sekaligus 

pengembangan sikap ilmiah yang mendukung proses pengetahuan dalam diri peserta 

didik sangat dimungkinkan dalam kegiatan praktik, sehingga dalam pembelajaran 

Biologi praktikum memiliki kedudukan yang amat penting. 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki arti penting bagi pendidikan 

di sekolah. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga Biologi bukan hanya penguasaan tentang kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Maka dari itu pembelajaran Biologi  harus  ditekankan  pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 

menjelajahi alam sekitar secara alamiah. Mempelajari Biologi menjadi kurang optimal 
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 Hartinawati, dkk. “Pengelolaan Laboratorium IPA”. (Banten : Universitas Terbuka, 2015), 

h.21  
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apabila tidak ditunjang dengan pengalaman nyata kepada peserta didik, salah satunya 

dengan praktikum. 

Mata pelajaran Biologi ditingkat SMA khususnya sangat erat kaitannya dengan 

pelaksanaan praktikum di laboratorium. Kegiatan praktikum dilaboratorium 

terkadang sulit dilakukan oleh pendidik dalam setiap materi pelajaran Biologi, hal ini 

terkadang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya alokasi waktu, 

keterbatasan alat dan bahan yang digunakan untuk peraktium, dan pendidik 

kesusahan dalam membimbing peseta didik yang begitu banyak dan memiliki watak 

perilaku yang berbeda – beda. Sehingga kegiatan praktikum tidak dapat berjalan  

dengan baik. 

3. Ensiklopedia 

a. Sejarah Ensiklopedia 

Berdasarkan kamus istilah karya tulis ilmiah, Ensiklopedia berasal dari bahasa 

Yunani, en, kuklos dan paidea. Dalam bahasa inggris disebut encyclopedia. Suatu 

karya universal dan koprehensip yang menghimpun informasi dan uraian tentang 

berbagai cabang ilmu pengetahuan (yang disebut “Ensiklopedia Umum”) atau bidang 

ilmu pengetahuan tertentu (yang disebut “ensiklopedia Khusus”) dari berbagai zaman 

yang umumnya disusun dalam bentuk artikel-artikel terpisah menurut urutan abjat 

berdasarkan subjek.
19
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Cakupan ensiklopedia (disebut juja “ensiklopedia”) sangat luas. Oleh sebab itu, 

ensiklopedia, pada umumnya diperbaharui pada zaman tertentu, mengingat ilmu dan 

pengetahuan berkembang terus menerus sesuai perkembangan zaman dan masyarat. 

Tambahan untuk memperbaharui isi ensiklopedia ini dilakukan dengan edisi revisi 

atau membuat jilid tambahan yang sering disebut “suplemen”.  

Para ahli kepustakaan menemukan, bahwa ensiklopedia tertua ditulis oleh Marcus 

cato (234-149 SM). Ensiklopedia lengkap yang masih ada adalah Naturalis Historia 

(sebanyak 37 jilid) yang ditulis oleh Plinius Senior atau Caius Pinius.
20

 

Ensiklopedia yang menghimpun berbagai cabang ilmu pengetahuan dan bidang 

ilmu pengetahuan tersebut, antara lain Britanica Encyclopedia, Americana 

Encyklopedia dan ensiklopedia Indonesia. Sedangkan untuk memenuhi tuntutan 

keahlian yang spesifik para ahli yang professional dalam mengembangkan ilmunya 

menyususn ensiklopedian yang terbatas pada bidang khusus, misalnya, encyclopedia 

of economics, ensiklopedia pendidikan, encyclopedia of the great composers and 

their music, ensiklopedia islam, dan ensiklopedia menejemen. 
21

 

b. Pengertian Ensiklopedia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia adalah buku 

atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai 

hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau 
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menurut lingkungan ilmu.
22

 Ensiklopedia merupakan jenis buku yang menghimpun 

uraian tentang fenomena berbagai cabang ilmu atau bidang ilmu tertentu dalam 

artikel-artikel terpisah yang disusun menurut system tertentu. Sebuah ensiklopedia   

mencoba menjelaskan setiap artikel sebagai sebuah fenomena.  

Ensiklopedia merupakan bahan rujukan untuk mencari informasi tentang 

berbagai hal dan mencakup berbagai macam bidang ilmu. Namun, isi dari 

ensiklopedia dapat juga hanya bidang ilmu tertentu (seperti biologi, kimia, alat-alat 

dan bahan laboratorium) atau suatu disiplin ilmu tertentu (seperti ensiklopedia 

linguistik). Ensiklopedia sering disebut orang dengan nama kamus besar ilmu 

pengetahuan manusia. Ensiklopedia adalah daftar istilah-istilah ilmu pengetahuan 

dengan tambahan keterangan ringkasan tentang arti dari istilah-istilah tadi.
23

 

Ensiklopedia memiliki ciri-ciri yang khas dari buku-buku yang lainnya yaitu, 

memiliki daftar istilah-istilah dan ditambahkan penjelasan dari istilah tersebut serta 

disusun menurut abjad sehingga mudah untuk menggunakannya. Isi dari 

ensiklopedia meliputi nama istilah dan diilustrasikan dengan gambar serta diberi 

penjelasan sehingga mudah dipahami. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahawa ensiklopedia adalah jenis 

buku yang menghimpun uraian tentang berbagai bidang ilmu atau bidang ilmu 

tertentu dan disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Sehingga 
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ensiklopedia dapat digunakan sebagai rujukan tentang materi yang berkaitan dengan 

apa yang dibutuhkan oleh pembacanya. 

c. Klasifikasi Ensiklopedia 

Dalam klasifikasi, ensiklopedia termasuk dalam buku nonteks pelajaran yang 

tergabung bersama kamus, atlas, dan aturan/ perundang-undangan dalam jenis 

buku referensi.
24

 “Klasifikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 

2 Tahun 2008 Pasal 6 (2) yang menyatakan bahwa selain buku teks pelajaran, 

pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku 

referensi dalam proses pembelajaran. Buku nonteks pelajaran berbeda dengan buku 

teks pelajaran. Buku nonteks pelajaran merupakan buku-buku yang tidak  digunakan  

secara  langsung  sebagai  buku  untuk  mempelajari  salah  satu bidang studi pada 

lembaga pendidikan.”
25 

Pada umumnya ensiklopedia terbagi dalam 2 kategori yaitu: 

 
1) “Ensiklopedia Umum (General Encyclopedia), yaitu ensiklopedia yang 

memuat secara umum semua disiplin ilmu di dalamnya. 

2) Ensiklopedia  Khusus  (Specialist  Encyclopedia),  yaitu  ensiklopedia  

yang memuat disiplin ilmu/ cabang ilmu tertentu atau bidang tertentu.”
26

 

“Ensiklopedia sebagai sumber belajar mempunyai keuntungan, antara lain:  

1) Peserta didik  dapat  memperoleh  informasi  yang  detail  mengenai  
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bahasan yang disajikan dalam ensiklopedia, sehingga diharapkan menjawab 

rasa ingin tahu peserta didik. 

2) Ensiklopedia merupakan pelengkap dari buku teks, sehingga bila peserta 

didik belum memahami bahasan yang ada di buku teks pelajaran, diharapkan 

dengan membaca ensiklopedia yang menyajikan informasi secara detail baik 

gambar dan ilustrasinya, dapat membuat peserta didik segera memahami 

materi. 

3) Peserta didik  akan  mendapatkan  informasi-informasi  baru  yang  berkaitan  

dengan bahasan, sehingga akan semakin merangsang minat dan motivasi 

untuk mempelajarinya.”
27

 

d. Tujuan Pembuatan Ensiklopedia 

Tujuan umum diterbitkannya ensiklopedia adalah untuk meringkas dan 

mengorganisasikan akumulasi ilmu pengetahuan, atau setidaknya sebagian darinya 

yang menarik pembaca.
28

 Setidaknya ada dua tujuan dari ensiklopedia,yakni: 

1) “Menyediakan sumber jawaban mengenai pertanyaan tentang fakta yang 

biasanya bersifat sederhana,seperti misalnya siapa, apa, di mana, kapan, dan 

bagaimana. 

2) Menyediakan sumber latar belakang informasi bagi para ahlimaupun orang 

kebanyakan, juga para guru dan murid. Misalnya hukum biasanya dimuat 
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dalam sebagian besar ensiklopedia.”
29

 

Ensiklopedia yang dibuat oleh penulis hanya meliputi sebagian bidang ilmu 

saja yaitu, ensiklopedia tentang bahan praktikum. Bahan-bahan praktikum meliputi 

bahan bersifat kimia dan bahan yang berasal dari makhluk hidup. Bahan yang berasal 

dari makhluk hidup terbagi menjadi bahan awetan basah dan bahan awetan kering 

serta bahan segar.  

e. Cara Pembuatan Ensiklopedia 

1) Penyusunan Prodak Ensiklopedia 

Tahap pengembangan berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang telah 

disusun pada tahap design terbagi menjadi dua tahap, yaitu pra penulisan dan tahap 

penulisan. Masing-masing bahan disusun dalam ensiklopedia berdasarkan abjat. 

Penjelasan materi dalam ensiklopedia meliputi nama bahan, fungsi bahan,  dan 

gambar. Materi yang akan digunakan yaitu materi yang berkaitan dengan kegiatan 

praktikum dan memungkinkan dapat dilaksanakan di sekolah tingkat menengah atas. 

Praktikum yang di lakukan pada semester pertama seperti: pengamatan sel hewan 

dan tumbuhan, percobaan difusi dan osmosis, pengamatan jaringan pada tumbuhan, 

pengamatan jaringan pada hewan, eksperimen struktur tulang, eksperimen kontraksi 

otot, pengamatan sel darah dan kecepatan denyut nadi. Sedangkan pada semester 

kedua, yaitu: uji kandungan bahan makanan, analisis kebutuhan kalori harian, 

kapasistas vital paru-paru dan frekuensi napas, uji respirasi makhluk hidup, uji 

kandungan urine, uji gerak refleks, uji hormon kehamilan, uji alat indra dan organ 
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penyusun sistem reproduksi.
30

Produk awal dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing guna mendapatkan saran atau masukan sebagai dasar untuk melakukan 

revisi 1. 

2) Validasi Produk oleh Ahli Materi dan Media serta Peer Revewer 

Validasi produk  merupakan kegiaatan untuk menilai apakah rancangan produk 

secara rasional akan lebih efektif.
31

 Tahap validasi produk  dilakukan oleh ahli 

materi, ahli media, dan peer reviwer proses validasi menggunakan lembar instrument  

yang berisi komponen penilaian dan lembar masukan setelah produk direvisisi II, 

selanjutnya diuji terbatas oleh guru Biologi dan respon peserta didik.  

3) Uji Terbatas oleh Guru Biologi dan Respon Peserta didik 

Uji terbatas oleh guru Biologi bertujuan untuk mendapatkan penilaian, 

sekaligus masukan atau saran terhadap produk yang dikembangkan. Uji terbatas akan 

dilakukan oleh dua guru Biologi dan 10 respon peserta didik, sehingga  mendapat 

penilaian bahwa produk layak digunakan atau tidak. 

f. Indikator  

Indikator materi yang akan himpun dalam ensiklopedia ini adalah : 

1) SEMESTER 1 

a) Pengamatan Sel Hewan dan Tumbuhan 

b) Percobaan Difusi dan Osmosis 

c) Pengamatan Jaringan pada Tumbuhan 

d) Pengamatan Jaringan pada Hewan 
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e) Eksperimen Struktur Tulang 

f) Eksperimen Kontraksi Otot 

g) Pengamatan Sel Darah 

h) Kecepatan Denyut Nadi 

2) SEMESTER 2 

a) Uji Kandungan Bahan Makanan 

b) Analisis Kebutuhan Kalori Harian 

c) Kapasistas Vital Paru-Paru dan Frekuensi Napas 

d) Uji Respirasi Makhluk Hidup 

e) Uji Kandungan Urine 

f) Uji Gerak Refleks 

g) Uji Hormon Kehamilan 

h) Uji Alat Indra 

i) Organ Penyusun Sistem Reproduksi
32

 

 

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relavan 

Berdasarkan sumber-sumber yang telah peneliti baca, bahwa pengembangan 

ensiklopedia sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Alif afri, yaitu pada hasil uji coba terbatas kepada 

responden peserta didik Hasil respon peserta didik terhadap Ensiklopedi Alat dan 

Bahan Praktikum Biologi untuk Peserta didik SMA/MA Kelas XI memperoleh skor 

sebesar 75,11% dengan skor yang diperoleh 676 dari skor maksimal ideal yaitu 900 

dan mempunyai kategori Baik (B). Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar ini 

mendapat respon yang baik dari peserta didik sehingga layak dijadikan sebagai bahar 

ajar biologi. Sedangkan berdasarkan penilaian 2 dosen ahli materi dan 3 peer 
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reviewer memiliki kualitas Baik (B) dengan persentase keidealan masing-masing 

sebesar 82% dan 82,67%.  

Kualitas ensiklopedi menurut 1 dosen ahli media adalah Sangat Baik (SB) 

dengan persentase keidealan sebesar 89,09%. Sedangkan menurut penilaian 3 orang 

guru ensiklopedi memiliki kualitas Baik (B) dengan presentase keidealan sebesar 

79,33%. Berdasarkan penilaian tersebut, maka produk Ensiklopedi Bahan Praktikum 

Biologi untuk Peserta didik SMA/MA Kelas XI ini layak digunakan sebagai bahan 

ajar biologi.
33

 Penelitian yang dilakukan oleh Alif sudah mengembangkan 

ensiklopedia tentang alat dan bahan praktikum, namun belum khus tentang 

pemisahan antara alat dan bahan, disini peneliti akana mengembangkan hanya pada 

bahan praktikum dan lebih khusus lagi sehingga peserta didik mendapatkan informasi 

secara sederhana tentang bahan-bahan praktikum. 

Penelitian Ensiklopedia Peralatan Laboratorium IPA Biologi untuk SMP oleh 

Rezki Hedianti yang dikembangkan dengan model ADDIE berdasarkan penilaian dari 

ahli materi dengan presentase sebesar 87,1% termasuk kategori sangat baik (SB); dari 

ahli media dengan presentase sebesar 77,2% termasuk kategori baik (B); dari peer 

reviewer dengan presentase sebesar 86,3% termasuk kategori sangat baik (SB); guru 

IPA dengan presentase sebesar 93,3% termasuk kategori sangat baik (SB), serta dari 

respon peserta didik dengan persentase sebesar 91% termasuk kategori sangat baik 
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(SB). Selain itu penilaian keseluruhan ensiklopedia dengan presentase rata-rata 

sebesar 87,4% termasuk kategori sangat baik (SB)
34

 penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rizki sudah mendapatkan nilai yang sangat baik dan sudah layak digunakan, 

namun ensiklopedia yang dikembangkan tentang alat praktikum, dan peneliti 

berinisiatif untuk mengembangkan ensiklopedia tentang bahan-bahan praktikum. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Atik yaitu tentang pengembangan 

ensiklopedia biologi pada sub materi hewan invertebrata filum arthropoda, 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, guru biologi dan peer reviwer memiliki 

kualitas sangat baik (SB) dengan persentase keidealan masing-masing 90,67%, 

83,64%, 88% dan 85%. Selanjutnya respon peserta didik terhadap ensiklopedia 

biologi memperoleh skor sebesar 78,03% termasuk kategori baik (B).
35

 Pengaruh 

penggunaan ensiklopedia bahan praktikum yang dikalaukan oleh Febrina yatu, 

penggunaan ensiklopedia bahan praktikum kelas XI berpengaruh terhadap hasil 

belajar pada aspek kognitif peserta didik kelas XI MAN di Laboratorium UIN 

Yogyakarta.
36

 Penelitian yang dilakukan Atik yaitu tentang ensiklopedia sub materi 

tertentu namun peneliti mengembangkan tentang ensiklopedia tentang bahan-bahan 

praktikum. 
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Berdasarkan hasil pengembangan bahan ajar ensiklopedia yang pernah 

dikembangkan di atas, diketahui bahwa ensiklopedia sudah banyak dikembangkan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun ensiklopedia yang dikembangkan masih 

banyak yang mencakup tentang informasi yang umum, seperti materi mata pelajaran. 

Ensiklopedia yang dikembangkan oleh peneliti disini berupa ensiklopedia bahan-

bahan praktikum, yang mencakup tentang bahan-bahan yang digunakan saat 

praktikum di kelas XI. Selain itu juga ensikopedia yang peneliti kembangkan 

mencakup langkah kerja dalam praktim yang di ilustrasikan dengan gambar yang 

menarik agar pembaca dapat termotivasi untuk membacanya. Maka dari itu peneliti 

memiliki inisiatif untuk mengembangkan bahan ajar praktikum berupa ensiklopedia 

ini agar dapat dijadikan sebagai referensi dan mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang ada dalam praktikum. 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1  Alur Kerangka Berfikir 
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Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut: kerangka berpikir 

dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu berawal dari permasalahan yang ada 

ditemukan di lapangan yaitu, kurangnya sarana dan prasarana serta alokasi waktu 

untuk melakukan kegiatan praktikum. Hasil wawancara kepada salah satu guru ipa 

biologi mengatakan bahwa, bahan ajar untuk praktikum masih sangant menim dan 

bahan yang digunakan dalam praktikum masih sedikit. Sehingga peneliti berinisistif 

untuk mengembangkan bahan ajar praktikum ini agar dapat membantu guru 

melakukan kegiatan praktikum dengan baik.  

Berbagai buku pengayaan yang interaktif, variatif, dan inovatif dikembangkan  

untuk  menarik  minat  belajar  peserta didik,  contohnya  berupa ensiklopedia. 

Ensiklopedia dapat membantu guru menyampaikan materi dan membantu peserta 

didik mengembangkan kemampuan berpikir aktif, kritis dan kreatif. Selain itu, 

ensiklopedia dapat memperkaya pengetahuan kognitif secara umum dan membentuk 

moral/ pendidikan karakter pada peserta didik.  

Meskipun sudah banyak  pengembangan bahan ajar dalam bentuk media 

cetak, namun khusus ensiklopedia yang membahas tentang bahan-bahan praktikum, 

diharapkan memiliki kualitas referensi yang spesifik dan sederhana. Sehingga 

pembaca tidak terlalu banyak membaca namun sudah menemukan tujuan yang dia 

cari, sedangkan keberadaan bahan ajar tersebut dibutuhkan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan peserta didik, dan menjadikan sebagai motivasi berfikir 

kreatif. 
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Selain itu, hadirnya ensiklopedia bahan praktikum ini diharapkan dapat 

digunakan guru sebagai buku referensi dalam mengajar, khususnya dibidang 

kegiatan praktikum di laboratorium sehingga guru mampu menyampaikan materi 

yang berkaitan dengan kegiatan praktikum di kelas XI SMA/ MA secara lebih 

mendalam. 

Tujuan penyusunan Ensiklopedia bahan praktikum adalah sebagai alternatif 

bahan ajar praktikum yang berkualitas dan menarik minat baca peserta didik serta 

mempermudan guru untuk menyampaikan materi di  kelas  XI  SMA/  MA. 

Ensiklopedia ini dirancang sesuai dengan kriteria penilaian kelayakan materi, 

penyajian, bahasa dan gambar, isi, serta penampilan ensiklopedia. Proses 

pengembangan ensiklopedia ini dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, validasi produk, dan analisis data. Untuk mengetahui kualitas 

ensiklopedia berdasarkan kriteria mutu (standar) buku non teks pelajaran, maka 

produk yang dikembangkan akan ditinjau kualitasnya berturut-turut oleh peer 

reviewer dan ahli media sekaligus ahli materi, serta dinilai kualitasnya oleh guru IPA 

Biologi SMA sebagai reviewer. Berdasarkan penilaian reviewer tersebut, maka dapat 

ditentukan kelayakan produk yang dikembangkan sebagai ensiklopedia yang dapat 

digunakan sebagai bahan ajar praktikum biologi di kelas XI SMA/ MA. 

 

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 
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buku pengayaan pengetahua berupa: 

1. “Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi untuk SMA/MA kelas XI berbentuk 

media cetak berukuran A5 (148x210) yang terdiri atas komponen bagian-bagian 

buku seperti : Halaman Judul, Persembahan, Kata pengantar, Tinjauan 

kompetensi, Daftar isi, Cara penggunaan, Pendahuluan, Teknik kerja di 

laboratorium biologi, Daftar bahan-bahan praktikum biologi SMA/MA kelas XI 

(Bahan Segar/berasal dari makhluk hidup, bahan awetan, bahan kimia), Daftar 

pustaka, Glosarium, Indeks, dan Catatan serta Tentang Penulis. 

2. Ensiklopedia Bahan Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas XI yang 

memenuhi komponen kelayakan isi/materi, penyajian, dan bahasa/keterbacaan. 

3. Bahan prakikum biologi yang dikembangkan dalam ensiklopedia terbagi dalam 

3 bagian alat, yaitu: Bahan Segar/berasal dari makhluk hidup, bahan awetan 

(awetan basah dan kering), bahan kimia. 

4. Ensiklopedia peralatan laboratorium biologi ini disusun dengan memenuhi 

komponen penilaian kualitas yang terdiri atas: komponen kelayakan isi/materi, 

komponen penyajian, komponen kebahasaan/keterbacaan, dan komponen 

kegrafikaan.”
37
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Model Pengembangan dan Penelitian  
 

Jenis penelitian termasuk model penelitian pengembangan (Reseach and 

Development). Penelitian pengembangan (Reseach and Development) adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu , dan menguji 

keefektifan produk tersebut.
38

 Model pengembangan pada penelitian ini mengikuti 

model prosedural. Model prosedural adalah model deskriptif yang menunjukkan 

alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 

tertentu. Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini berupa 

ensiklopedia bahan praktikum biologi dengan nama Bahan-Bahan Praktikum Biologi 

Untuk SMA/MA Kelas XI. 

Penelitian diawali dengan mengkaji berbagai macam sumber referensi dan 

mengumpulkan materi ensiklopedia tentang bahan-bahan praktikum yang digunakan 

di kelas XI. Selanjutnya, peneliti menentukan   program   komputer   yang   akan   

digunakan untuk menyusun ensiklopedia dan menyusun produk awal ensiklopedia. 

Produk awal ensiklopedia tersebut selanjutnya dikonsultasikan oleh dosen 

pembimbing. Produk yang telah jadi kemudian ditinjau oleh tiga orang peer 

reviewer dan melakukan revisi tahap I. Setelah dilakukan revisi tahap I, produk di 

                                                
38

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung : Alfabeta, 2010), h. 407  

36 



37 
 

review dan divalidasi oleh ahli media sekaligus ahli materi yang juga sebagai dosen 

pembimbing dan melakukan revisi tahap II. Produk yang telah mengalami revisi 

tahap II, selanjutnya ditinjau dan dinilai o l e h  dua orang guru biologi SMA 

sebagai reviewer. Hasil penilaian oleh dua orang guru biologi SMA ini merupakan 

data kualitas ensiklopedia yang dikembangkan. Selanjutnya, dilakukan validasi 

terakhir dan revisi tahap III sesuai saran dan masukan dari reviewer. Setelah 

dilakukan revisi tahap III, selanjutnya dilakukan penggandaan produk akhir. 

B. Prosedur penelitian dan Pengembangan 

Tahapan atau langkah Reseaerh and Development (R&D) sperti yang 

dikemukakan Borg, merupakan langkah yang paling ideal. Borg menyarankan 

paling tidak ada tiga kali uji coba untuk menghasilkan produk pendidikan yang 

andal dari mulai uji coba yang sangat terbatas sampai uji coba yang sangat luas.
39

 

Pengembangan ensiklopedia bahan praktikum mengikuti model pengembangan 

menurut Borg and Gall yang terdiri atas sepuluh langkah penelitian dan 

pengembangan.   

Model Borg and Gall dalam buku Sugiyono ini meliputi: 1) Potensi dan 

Masalah, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) Validasi desain, 5) Perbaikan 

Desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk, 8) Uji coba pemakaian, 9) Revisi 

Produk, 10) Produksi massal. Secara umum, prosedur pengembangan produk dapat 
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dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.
40

 

 

 

  

 

         

  

       

  

 

  

 

Gambar: 3.1. Prosedur Pengembangan produk.
41

 

 

Berdasarkan alur penelitian di atas, prosedur pengembangan ada sepuluh 

langkah mulai dari potensi dan masalah hingga sampai pada produk masal. Namun 

di sini peneliti membatasi hanya tujuh langkah penelitian karena peneliti baru 

pertama kali mengembangkan bahan ajar ini, sehingga untuk uji coba prodakpun 

masih menggunakan sekala kecil, serta keterbatasan waktu dan biaya yang kurang 

memadai.  Prosedur penelitian dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1. Potensi dan Masalah 

Potensi masalah adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki 

nilai tambah.
42

 Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan 

ensiklopedia bahan praktikum untuk SMA/MA kelas XI. Potensi pengembangan 

produk tersebut untuk meminimalisir dari permasalahan dikelas bahwa masih 

jarangnya melakukan kegiatan praktikum di Laboratorium, tentunya akan mengurangi 

prestasi belajar peserta didik karena merasa monotonnya sistem belajar sehingga 

peserta didik merasa jenuh. Sehingga peneliti berharaf bahan ajar ini dapat berpotensi 

sebagai referensi belajar peserta didik kelas XI. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pengumpulan 

informasi.  Pengumpulan informasi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari 

peserta didik terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan. Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

analisis perkembangan peserta didik SMA/MA, pemilihan materi yang berkaitan 

dengan praktium, analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, serta analisis 

kegiatan pembelajaran guru atau analisis RPP yang telah digunakan guru selama 

proses pembelajaran. 
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3. Desain Produk 

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti 

melakukan perencanaan awal dalam pembuatan produk berupa Ensiklopedia bahan 

praktikum. Ensiklopedia disusun berdasarkan urutan materi pelajaran kelas XI, mulai 

dari materi pertama di semester ganjil hingga materi terahir di semester genap. 

Langkah pengembangan produk melalui beberapa tahapan, diantaranya: 

a. Membuat judul 

b. Menentukan susunan materi 

c. Mendisain cover/sampul ensiklopedia 

d. Mencari informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum 

e. Menentukan ukuran kertas, font, spasi, dan jenis huruf yang akan 

digunakan dalam penyusunan ensiklopedia 

f. Menentukan warna dan gambar yang menarik, sebagai pendukung 

pembelajaran 

g. Menentukan struktur penulisan 

h. Merancang ensiklopedia berbentuk kamus kecil 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih efektif dari 

yang lama atau tidak.
43

 Setelah dilakukan desain produk, kemudian dilakukan 

validasi desain yang terdiri dari validasi ahli dan praktisi.  Validasi ahli ini dilakukan 
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oleh ahli materi dan ahli media, sedangkan praktisi dilakukan oleh guru biologi 

SMA/MA.  dengan menggunakan instrumen validasi. Pada langkah ini juga 

diharapkan masukan dan kritik dari para validator tersebut agar Ensiklopedia yang 

dikembangkan lebih baik lagi. 

Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen uji ahli materi dan media 

adalah sebagai berikut: 

a. Instrumen validasi ahli 

Instrumen validasi ahli dilakukan oleh ahli materi dan media.  Langkah-langkah 

penyusunan instrumen uji ahli adalah sebagai berikut: 

1) Menuliskan kisi-kisi instrumen untuk uji ahli materi yaitu, kebutuhan 

pengembangan Ensiklopedia bahan praktikum SMA kelas XI, yang 

meliputi aspek yang ingin diketahui dan indikator aspekya yaitu kualitas 

isi, ketepatan cakupan, susuna materi, motivasi, bahasa, ilustrasi 

(gambar) dan evaluasi.  Uji ahli media meliputi aspek format, organisasi, 

daya tarik, ukuran huruf, bahasa, dan konsistensi.  

2) Menentukan indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai 

Ensiklopedia yang telah dibuat.  Indikator penilaian pada lembar validasi 

ahli materi dan media yaitu : Sangat Baik (SB) diberi skor 5, Baik (B) 

diberi skor 4, Cukup (C) diberi skor 3, Kurang (K) diberi skor 2, dan 

Sangat Kurang (SK) diberi skor 1. 

3) Menyusun instrumen berdasarkan indikator penilaian yang telah 

ditentukan. 
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b. Instrumen validasi praktisi 

Langkah-langkah penyusunan instrumen validasi praktisi yang dilakukan oleh 

guru Biologi SMA/MA yaitu meliputi aspek isi, bahasa, penggunaan ilustrasi 

(gambar), metode penyajian, evaluasi dan penampilan fisik. Menentukan indikator 

penilaian yang akan digunakan untuk menilai Ensiklopedia yang telah dibuat.  

Indikator penilaian pada lembar validasi guru Biologi SMA/MA yaitu : Sangat Baik 

(SB) diberi skor 5, Baik (B) diberi skor 4, Cukup (C) diberi skor 3, Kurang (K) diberi 

skor 2, dan Sangat Kurang (SK) diberi skor 1. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi dan ahli  media 

serta guru Biologi, peneliti melakukan perbaikan terhadap desain produk yang 

dikembangkan berdasarkan masukan-masukan validator tersebut. 

 

6. Uji coba produk 

Setelah melakukan perbaikan desain produk yang di kembangkan, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba produk. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap kemenarikan produk yang dikembangkan. 

Uji coba dilakukan pada uji coba terbatas, yaitu 10 peserta didik. 

Responden pada tahap ini diharapkan memberikan penilaian terhadap kualitas 

kemenarikan Ensiklopedia.  Langkah yang dilakukan peneliti saat melakukan uji 

terbatas ini yaitu membagikan Ensiklopedia dan menerangkan isi Ensiklopedia, 

sedangkan peserta didik memperhatikan dan melihat isi Ensiklopedia.  Setelah peserta 
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didik cukup mendapatkan gambaran tentang Ensiklopedia, peserta didik mengisi 

angket untuk menunjukkan tanggapan terhadap kemenarikan Ensiklopedia tersebut.   

7. Revisi produk 

Dari uji coba produk, apabila tanggapan peserta didik sudah mencapai kriteria 

interpretasi “Tinggi atau Sangat Tinggi” maka produk sudah menarik, maka dapat 

dikatakan bahwa Ensiklopedia ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir, namun apabila produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini 

dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan Ensiklopedia yang dibuat, sehingga 

dapat menghasilkan produk akhir yang siap dan layak digunakan di SMA/MA kelas 

XI. 

C. Jenis Data 

Sesuai dengan penelitian pengembangan ( R&D ) ini, peneliti menggunakan 

dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu  

1. Data  kualitatif  tentang  proses  pengembangan  Ensiklopedia bahan 

praktikum sesuai dengan prosedur penyusunan yang telah ditentukan 

berdasarkan tinjauan dan masukan dari peer reviewer, dosen pembimbing, 

ahli media sekaligus ahli materi serta respon dari peserta didik. 

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diolah dengan menggunakan perumusan 

angka pada tahap pengembangan. Data kuantitatif ini dapat diperoleh dari 

skor angket penilaian dari validator. 
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D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan lembar validasi 

dan angket respon peserta didik.  Adapun rincian instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam uji coba adalah sebagai berikut: 

1. Lembar validasi  

Lembar validasi observasi ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

penilaian para ahli (validator) terhadap produk Ensiklopedia Bahan Praktikum yang 

dikembangkan oleh peneliti.  Instrumen pengumpulan data pada lembar validasi 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, dan praktisi. 

2. Lembar angket respon peserta didik 

Lembar angket ini disusun untuk mendapatkan data mengenai pendapat atau 

respon peserta didik terhadap kemenarikan Ensiklopedia Bahan Praktikum yang 

dikembangkan oleh peneliti.  Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui kemenarikan Ensiklopedia yang dikembangkan yang terdiri dari 15 butir 

pernyataan. 

Sebelum instrumen angket respon peserta didik ini digunakan, dilakukan 

penilaian lembar angket respon peserta didik oleh dosen pembimbing yang dilakukan 

untuk memenuhi kriteria kelayakan atau kualitas instrumen.  

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

a. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 
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Pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti peneliti 

melakukan teknik pengumpulan data yaitu, dengan Observasi dan Wawancara.  

1) Observasi 

Observsi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologi dan fisiologis.
44

 Pengumpulan data untuk membuat 

pendahuluan peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di sekolah MAN2 Bandar 

Lampung. 

2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
45

 

Sebelum membuat pendahuluan peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu 

dengan salah satu guru biologi MAN2 Bandar Lampung, dan 10 peserta didik jurusan 

IPA MAN2 Bandar Lampung. Dari hasil wawncara tesebut peneliti dapat menyusun 

pendahuluan deng permasalahan dari hasil interview. 

Teknik pengumpulan data selain observasi dan wawancara terdiri dari lembar 

instrumen validasi yang terdiri dari validasi ahli materi dan ahli media, lembar 

validasi praktisi yaitu guru Biologi SMA/MA kelas XI, serta lembar angket respon 

peserta didik. 
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1) Lembar instrumen validasi 

Pada lembar instrument validasi yang digunakan berupa angket dengan jawaban 

tertutup yaitu jawaban Sangat Baik (SB) diberi skor 5, Baik (B) diberi skor 4, Cukup 

(C) diberi skor 3, Kurang (K) diberi skor 2, dan Sangat Kurang (SK) diberi skor 1. 

2) Lembar angket respon peserta didik 

Pada penelitian ini, angket yang digunakan berupa angket dengan jawaban 

tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (ST) diberi skor 4, 

Kurang Setuju (KT) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak 

setuju (STS) diberi skor 1, serta ditanggapi dengan memberi saran pada kolom yang 

sudah tersedia.  Pengumpulan data berupa angket respon peserta didik dilakukan oleh 

peserta didik kelas XI SMA/MA yang terdiri dari 10 peserta didik dari MAN 2 

Bandar Lampung.  

b. Analisis data 

1) Teknik analisis data validasi 

Teknik analisis data instrumen validasi yang digunakan untuk melihat 

kevalidan Ensiklopedia Bahan Praktikum yaitu berdasarkan skala likert.  Penskoran 

pada analisis data instrumen validasi, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel: 3.1 Penskoran analisis instrumen validasi 
46

 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Baik (SB) 5 

                                                
46

 Sudaryono, Gaguk Margono, Wardani Rahayu, Pengembangan Instrumen Penelitian 

Pendidikan, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), h. 50 
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2 Baik (B) 4 

3 Cukup (C) 3 

4 Kurang (K) 2 

5 Sangat Kurang (SK) 1 

 

Rumus persentase yang digunakan adalah, sebagai berikut: 

P =
Ʃx

Ʃxi
x 100%  

Keterangan: 

P  = Persentase validasi per aspek 

Ʃx  = Jumlah jawaban responden per aspek 

Ʃxi = Jumlah nilai ideal per aspek  

Dan rumus persentase rata-rata nilai untuk semua aspek, rumus yang digunakan 

adalah:   

P̅ =
ƩPTotal

n
  

Keterangan : 

�̅�  = Persentase validasi rata-rata  

ƩPTotal = Jumlah persentase total semua aspek 

n = Banyaknya aspek 
47

 

Hasil yang diperoleh diintepretasikan dengan menggunakan tabel 3.2 
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Tabel: 3.2 Kriteria interpretasi hasil validasi
48

 

Kriteria Range persentase 

Sangat rendah 0%-20% 

Rendah 21%-40% 

Sedang 41%-60% 

Tinggi 61%-80% 

Sangat tinggi 81%-100% 

Dari tabel kriteria interpretasi hasil validasi diatas, maka kriteria kevalidan 

dapat dijelaskan sebagai berikut:
49

 

a) Kualifikasi sangat tinggi dan tinggi, maka perlu dilakukan revisi kecil 

sesuai dengan saran validator dan tidak perlu dilakukan validasi kembali; 

b) Kualifikasi sedang, maka perlu dilakukan revisi besar dan tidak perlu 

dilakukan validasi kembali; 

c) Kualifikasi rendah atau sangat rendah, maka perlu dilakukan revisi besar 

dan perlu dilakukan validasi kembali. 

2)  Teknik analisis data angket respon peserta didik 

Teknik analisis data angket yang digunakan untuk melihat kemenarikan 

Ensiklopedia Bahan Praktikum yaitu berdasarkan skala likert.  Penskoran pada angket 

uji kemenarikan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini: 

 

                                                
48

 Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis, ( Bandung, Alfabeta, 2013), cetakan ke-9, 

h.88 
49

 Khasan, Dafik, Hobri. Pengembangan Intrsumen Metodologi Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 34 
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Tabel: 3.3 Penskoran pada angket uji kemenarikan untuk setiap pernyataan
50

 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Stuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Rumus persentase yang digunakan adalah, sebagai berikut: 

P =
Ʃx

Ʃxi
x 100%  

Keterangan: 

P  = Persentase 

Ʃx  = Jumlah jawaban responden dalam 1 item 

Ʃxi  = Jumlah nilai ideal dalam 1 item 
51

 

 Dan rumus persentase rata-rata yang digunakan adalah:   

P̅ =
F

N
  

Keterangan : 

P̅  = Persentase rata-rata 

F = Jumlah persentase keseluruhan item 

N = Banyaknya item  

Hasil yang diperoleh diintepretasikan dengan menggunakan tabel 3.4 
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Tabel: 3.4 Kriteria interpretasi jawaban angket
52

 

 

Kriteria Range persentase 

Sangat rendah 0%-20% 

Rendah 21%-40% 

Sedang 41%-60% 

Tinggi 61%-80% 

Sangat tinggi 81%-100% 

 

Dari tabel kriteria interpretasi diatas, maka kriteria kemenarikan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
53

 

a) Kualifikasi sangat tinggi dan tinggi, maka perlu dilakukan revisi kecil dan tidak 

perlu dilakukan uji coba kembali; 

b) Kualifikasi sedang, maka perlu di lakukan revisi besar dan tidak perlu dilakukan 

uji coba kembali; 

c) Kualifikasi rendah atau sangat rendah, maka perlu dilakukan revisi besar dan 

perlu dilakukan uji coba kembali. 
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 Riduwan. Op.Cit, h.88 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

A.  HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN 

Hasil pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menghasilkan 

bahan ajar untuk praktikum berupa Ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi 

untuk kelas XI SMA atau MA, yang sudah di validasi oleh ahli materi, ahli media dan 

peer reviwer serta guru Biologi serta respon peserta didik. Tampilan sampul 

Ensiklopedia berikut isinya dapat di lihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Cover Ensiklopedia Biologi 

51 
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 Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan Ensiklopedia  ini yang 

dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Potensi Masalah 

Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan 

Ensiklopedia bahan-bahan praktkum biologi untuk kelas XI SMA/MA. Potensi 

pengembangan produk tersebut berguna untuk meminimalisir permasalahan dikelas 

yaitu sangat minimnya pengetahuan peserta didik tentang kegiatan praktikum 

terutama tentang pengetahuan bahan-bahan praktikum yang ada di dalam 

laboratorium maupun di luar laboratorium, sehingga akan berpengaruh pada 

keterampilan dan prestasi peserta didik.   

Kehadiran ensiklopedia biologi ini diharapkan dapat meminimalisir 

permasalahan tersebut sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan baik. pada tahap ini yang penting dilakukan adalah 

análisis kebutuhan terhadap produk yang akan dikembangkan melalui wawancara 

kepada salah satu Guru Biologi  MAN 2 Bandar Lampung yaitu, ibu Nurul Hamidah, 

S.Pd bahwa kegiatan praktikum sangat minim dilaksanakan karena keterbatasan 

bahan ajar dan alokasi waktu untuk melakukan kegiatan praktikum. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pengumpulan 

informasi.  Pengumpulan informasi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari 

peserta didik terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan 
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pengembangan. Langkah pertama peneliti melakukan analisis terhadap guru Biologi 

yaitu, tentang permasalah yang sudah ada seperti keterbatasannya bahan ajar 

berbentuk ensiklopedia yang menjelaskan tentantang bahan-bahan praktikum.  

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap peserta didik yaitu tentang kegiatan 

pembelajaran, salah satunya monotonnya sistem pembelajaran karena peserta didik 

selalu dihadafkan dengan teori sedangkan kegiatan praktikum jarang dilakukan 

sehingga peserta didik merasa jenuh. Sehingga peneliti akan mengembangkan bahan 

ajar berupa ensiklopedia diupayakan untuk membantu guru menyampaikan kegiatan 

praktikum dengan baik. 

3. Desain Produk 

Setelah Mengumpulkan Informasi, selanjutnya adalah mendesain produk. 

Desain produk ensiklopedia menggunakan 3 (tiga) program computer yaitu, 

Microsof Word, Photo Shop CS5, dan Corel Draw X4. Program komputer Microsof 

Word digunakan untuk mengumpulkan materi dari berbagai sumber lalu menetukan 

jenis tulisan dan ukuran huruf yang sesuai. Ensiklopeda ini memiliki ukuran kertas 

A5, dengan skala space 1,5, untuk jenis font menggunakan “Arial, Cooper Black dan 

Times New Roman” dan ukuran font setandar “12, 16 dan 24”.  Sedangkan program 

komputer Photo Shop CS5 digunakan untuk menyeleksi gambar yangkan digunakan. 

Gambar yang telah dipilih makan akan di ubah ukuran dan resulusi gambar agar 

dapat digenakan menjadi gambar yang menarik dan maksimal (tidak pudar). 

Selanjutnya untuk program komputer Corel Draw X4 digunakan untuk mendesain 
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bentuk dari ensiklopedia tersebut dan menentukan jenis warna begron yang sesuai. 

Tahap-tahapan pembuatan ensiklopedia ini adalah : 

a. Tahap pertama, materi yang telah di kumpulkan dari berbagai sumber 

mulailah disusun secara sistematis berdasarkan abjat menggunakan aplikasi 

Microsof  Word. Menentukan jenis font  “Arial, Cooper Black dan Times 

New Roman”  yang menarik dan ukuran font “12, 16 dan 24” yang sesuai 

mudah di baca setra menentukan warna font yaitu “warna hitam dan merah”. 

b. Tahap kedua, gamabar bahan-bahan praktikum yang telah di kumpulkan dari 

sumber online (google) dan merubah jenis gambar menggunakan aplikasi 

Photo Shop CS5, jenis  gambar dari JPG menjejai PNG agar gambar tersebut 

dapat tengan mudan di gunakan. Salah satu contoh sebagai berikut : 

 

1) Gambar awal dari JPG 

 

 

                                                             Gambar 4.2 gambar serangga (jpg) 

2) Gambar selanjutnya menjadi PNG 

 

 

 

 

                                                               Gambar 4.3 gambar serangga (PNG) 
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c. Setelah semua gambar dan materi telah terkumpul mulailah mendasain cover 

ensiklopedia tersebut menggunakan aplikasi Corel Draw X4. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Cover Ensiklopedia Biologi 

Ini adalah desain cover ensiklopedia dengan bentuk orientation portrait 

(berdiri tegak), cover tersebut meliputi sampul bagian depan (sebelah kanan) 

dan sampul bagian belakang (sebelah kiri). 

d. Tahap berikutnya adalah menentukan beground isi yang sesuai dan menarik. 

Setiap halaman memiliki begrond yang menarik dan full color, sehingga 

pembaca tidak jenuh untuk membacanya. Salah satu contoh bagian isi adalah 

sebagai berikut : ……… ( halaman 56 ) 
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e. Setelah desain semua selesai mulailah menyusun halaman dan mencetak 

ensiklopedia yang sudah selesai di desain. 

 

 

1) Desain awal bagian isi tiap 

halam sebelum diberi rincian 

materi.  

 

 

 

 

 

                                                                Gambar 4.5 Desain awal bagian isi 

 

 

 

 

 

 

2) Desain bagian isi yang telah 

disertain materi dan ilustrasi 

gambar yang disusun secara 

zigzag. 

 

 

                                     Gambar 4.6 Desain bagian isi yang telah disertain materi 
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Adapun desain produk ensiklopedia ini meliputi sampul (cover) depan dan 

belakang, kata pengantar, petunjek cara penggunaan ensiklopedia, daftar isi, isi inti 

sari, mengenal mikroskop, cara menggunakan mikroskop, simbol-simbol bahan 

kimia, peraturan dalam laboatorium dan daftar pustaka serta catatan.  

 

4. Validasi Produk 

Setelah  produk selesai didesain, selanjutnya melakukan validasi produk oleh 2 

ahli media, 2 ahli materi, 2 praktisi guru Biologi dan ditinjau oleh 3 teman sejawat 

(peer reviwer). Instrument validasi dalam angket penilaian ahli media, ahli materi, 

praktisi dan peer revewer, menggunakan skala likert. Adapun hasil penilaian validasi 

oleh ahli materi, ahli media, praktisi dan peer revewer sebagai berikut : 

a. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi persentase (%) validasi per aspek diperoleh dari jumlah 

jawaban responden (∑X) per aspek dibagi jumlah nilai ideal (∑Xi) per aspek dikali 

dengan 100%, untuk memperoleh persentase rata-rata diperoleh dari jumlah 

persentase (%) total semua aspek dibagi dengan banyaknya aspek. Setelah 

memperoleh hasilnya, sehingga diperoleh kriteria interpretasi yang telah ditentukan.  

Penilaian dari validator ahli materi disajikan dalam tabel berikut ini : 
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HASIL ANALISIS VALIDASI OLOH AHLI MATERI 

Aspek Penilaian  No 

Penilaian 

Oleh 

Validator Skor 

Jumlah 

Skor Per 

Aspek  

Jumlah 

Skor Ideal 

Per Aspek 

Prese

ntase 

(%) 

Katego

ri 

X1 X2 

Kelengkapan Materi 
1 3 4 7 

16 20 80% Tinggi 
2 4 5 9 

Keakuratan Materi 
3 4 3 7 

15 20 80% Tinggi 
4 4 4 8 

Kemukhtahiran Materi 
5 5 5 10 

20 20 80% Tinggi 
6 5 5 10 

Materi Dapat 

meningkatkan 

kompetensi peserta didik 

7 4 4 8 8 10 80% Tinggi 

Materi Mengikuti 

Sistematika Keilmuan 

8 4 4 8 

26 30 87% 
Sangat 

Tinggi 
9 4 5 9 

10 4 5 9 

Materi Mengembangkan 

Keterampilan dan 

Kemampuan Berfikir 

11 3 4 7 
14 20 70% Tinggi 

12 3 4 7 

Materi Merangasang 

Peserta didik Untuk 

Mencari Tahu 

13 5 4 9 9 10 90% 
Sangat 

Tinggi 

Penggunaan Notasi, 

Simbol dan Satuan 
14 4 5 9 9 10 90% 

Sangat 

Tinggi 

JUMLAH TOTAL 
56 61 117 117 140 

657

%   

PERSENTASE RATA-

RATA 82% 

KRITERIA 

INTERPRETASI SANGAT TINGGI 
 

Tabel: 4.1 Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi, penilaian yang dicapai rata-rata tinggi.  

Jumlah persentase validasi pada aspek “kelengkapan materi” adalah 80% dengan 

kriteria interpretasi tinggi, pada aspek “keakuratan materi” mencapai persentase 80% 
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dengan kriteria interpretasi tinggi, selanjutnyan persentase 80% di capai pada aspek 

“kemukhtahiran materi” dan aspek “materi dapat meningkatkan kompetensi peserta didik”  

dengan kriteria interpretasi tinggi.  Sedangkan pada aspek “materi mengikuti 

sistematika keilmuan” mencapai 87%, dan aspek materi mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan berfikir” mencapai 70% dengan kriteria interpretasi yaitu tinggi.  Dua aspek 

terahir memiliki persentase mencapai 90% yaitu pada aspek “materi merangasang 

peserta didik untuk mencari tahu”, “penggunaan notasi, simbol dan satuan” memiliki 

interpretasi sangat baik. Hasil validasi ahli materi keseluruhan aspek yang di nilai 

berjumlah total 117 dengan persentase  82% sehingga mendapat kriteria interpretasi 

sangat tinggi.   

Diagram hasil validasi ahli materi dapat dilihat pada grafik 4.1 berikut ini: 

 

 

Grafik: 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi 
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Berdasarkan grafik :4.1 Hasil validasi oleh ahli materi memiliki nilai yang baik, 

dengan persentase (%) rata-rata 82% sehingga memiliki kriteria interpretasi sangat 

tinggi. Validasi ensiklopedia dilakukan oleh dua ahli materi yaitu ibu Nukhbatul 

Bidayati (Dosen Biologi UIN Raden intan Lampung) dan ibu Rita Avirta (Guru 

Kimia MAN 2 Bandar Lampung). Hasil validasi dari kedua ahli materi tersebut 

sehingga dapat dilihat pada grafik: 4.1. 

b. Validasi Ahli Media 

Hasil rekapitulasi validasi oleh ahli media terhadap pengembangan 

ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi untuk SMA/MA kelas XI, dapat 

disajikan dalam tabel 4.2 berikut: 

Aspek 

Penilaian  

Penilaian 

Oleh 

Validator 

Jumlah 

Skor Per 

Aspek  

Jumlah 

Skor Ideal 

Per Aspek 

Presentase Kategori 

X1 X2 

Bahan 

Produk  

5 5 
18 20 90% 

Sangat 

Tinggi 4 4 

Format 4 4 8 10 80% Tinggi 

Desain Cover 

5 5 

28 30 93% 
Sangat 

Tinggi 5 4 

4 5 

Desain Isi 

5 3 

27 30 90% 
Sangat 

Tinggi 5 4 

5 5 

Cetak 
4 4 

18 20 90% 
Sangat 

Tinggi 5 5 

Jumlah Total 51 48 99 110 443%   

Presentase Rata-Rata 89% 

Kriteria Interpresi Sangat Tinggi 
 
 

Tabel: 4.2 Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Media 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi validasi oleh ahli media diperoleh jumlah skor 

per aspek sebanyak 99 dengan skor ideal 110 serta presentase rata-rata 89%.  Aspek 

“bahan produk” mencapai persentase 90% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi, 

artinya “bahan produk” dinilai kevalidannya sangat tinggi.  Persentase 80% dicapai 

pada aspek “format” dengan kriteria interpretasi tinggi.  Desain cover mencapai 93% 

dengan kriteria interpretasi sangat tinggi.  Aspek desain isi mencapai 90% dengan 

kriteria interpretasi sangat tinggi. Aspek “cetak” mencapai 90%, kriteria interpretasi 

yang dicapai yaitu sangat tinggi.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil validasi 

oleh ahli media memiliki kriteria interpretasi yang sangat tinggi. 

Hasil rekapitulasi ahli media dapat disajikan dalam bentuk grafik 4.2 berikut 

ini: 

 

Grafik 4.2 Hasil Rekapitulasi Ahli Media 
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Berdasarkan grafik hasil validasi ahli media pada gambar 4.2, di atas bahwa 

dari kedua validator ahli media ensiklopedia memberikan penilaian yang baik. 

Dengan jumlah persentase rata-rata 89% sehingga kriteria interpretasi yang di capai 

yaitu sangat tinggi. Secara keseluruhan dapat disumpulkan bahwa penilaian ahli 

media terhadap ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi sudah sangat tinggi, jadi 

ensiklopedia dapat dilanjutkan validasi dan revisi yang terahir agar ensiklopedia ini 

dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran khususnya dalam kegiatan 

praktikum biologi di kelas XI. 

c. Validasi Oleh Guru Biologi 

Pada validasi oleh guru biologi persentase (%) validasi per aspek diperoleh dari 

jumlah jawaban responden (∑X) per aspek dibagi jumlah nilai ideal (∑Xi) per aspek 

dikali dengan 100%, untuk memperoleh persentase rata-rata diperoleh dari jumlah 

persentase (%) total semua aspek dibagi dengan banyaknya aspek. Setelah 

memperoleh hasilnya, maka diperoleh kriteria interpretasi yang telah ditentukan. 

No NAMA GURU INSTANSI Kode Guru 

1 
Nurul Hamidah, S.Pd 

 

MAN 2  Bandar lampung 

 
X1 

2 
Dra. Eny Supriyati 

 

MAN 2 Bandar Lampung 

 
X2 

Tabel 4.3 Daptar Nama Guru Biologi 

Validasi oleh guru biologi dilakukan agar pengembangan bahan ajar berupa 

ensiklopedia ini sudah layak diuji cobakan atau belum kepada peserta didik. Hasil 

rekapitulasi validasi oleh guru biologi terhadap pengembangan ensiklopedia biologi 

bahan-bahan praktikum biologi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 
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Aspek Penilaian  

Penilaian 

Oleh 

Validator 

Jumlah 

Skor Per 

Aspek 

Jumlah 

Skor Ideal 

Per Aspek 

Presentase Kategori 

X1 X2 

Komponen Isi/Materi 

4 5 

73 80 91% 
Sangat 

Tinggi 

4 4 

5 4 

5 5 

5 4 

5 5 

5 5 

4 4 

Komponen Penyajian 

5 4 

73 80 91% 
Sangat 

Tinggi 

5 4 

5 5 

5 4 

5 5 

5 5 

4 4 

4 4 

Efek Bahasa dan 

Keterbacaan 

5 4 

38 40 95% 
Sangat 

Tinggi 

5 4 

5 5 

5 5 

Jumlah Total 95 89 184 200 277%   

Presentase Rata-Rata 92% 

Kriteria Interpresi Sangat Tinggi 
 

Tabel: 4.4 Rekapitulasi Hasil Validasi Oleh Guru Biologi 

 

Berdasarkan tabel 4.3 rekapitulasi hasil validasi oleh guru biologi jumlah 

responden guru biologi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung ada 2 guru 

biologi. Secara keseluruhan jumlah total skor per aspek dari penilaian kedua guru 

biologi adalah 184, dari jumlah skor ideal per aspek yaitu 200. Sedangkan persentase 
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dari per aspek diantaranya, aspek “komponen isi/materi” persentase yang di capai 

adalah 91% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi, pada aspek “komponen 

penyajian” yaitu persentase mencapai 91% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi. 

Aspek “efek bahasa dan keterbacaan” mencapai kriteria interpretasi sangat tinggi 

dengan persentase yaitu 95%.  Dari hasil rekapitulasi hasil respon guru tersebut di 

simpulkan bahwa ensiklopedia yang di kembangkan mencapai persentase rata-rata 

yaitu 92% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi.  Jadi, dapat di simpulkan bahwa 

ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi sudah dapat di gunakan sebagai bahan 

ajar di kelas setelah di revisi berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh 

validator praktisi/Guru biologi tersebut.   

Secara garis besar penilaian oleh guru biologi dapat dilihat pada grafik 4.3 

berikut ini: 

 

Grafik: 4.3 Rekapitulasi Hasil Validasi Oleh Guru Biologi 

89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%

PRESENTASE 

PRESENTASE

91% 91% 

95% 

92% 
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Berdasarkan diagram hasil validasi oleh guru biologi yang terdapat pada grafik 

4.3, bahwa jumlah persentase rata-rata 92% sehingga kriteria interpretasi yang di 

capai yaitu  sangat tinggi.  Persentase per aspek berturut dari “komponen isi/materi” 

“komponen penyajian” “efek bahasa dan keterbacaan” yaitu 91%, 91% dan 95%. 

Berdasarkan penilaian guru biologi/praktisi tersebut, secara keseluruhan  dapat 

disumpulkan bahwa ensiklopedia sudah mencapai kriteria interpretasi sangat tinggi 

dan bahan ajar ini  dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk SMA/MA kelas XI. 

d. Peninjau  Peer Reviwer 

Hasil rekapitulasi peninjau oleh Peer Reviwer (teman sejawat) terhadap 

pengembangan ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi untuk SMA/MA kelas 

XI, dapat disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

Aspek Penilaian  
Penilaian Oleh Validator Jumlah Skor  

per Aspek  

Jumlah 

Skor Ideal 

Per Aspek 

Presentase Kategori 
X1 X2 X3 

Komponen isi / 

Materi 

4 5 5 

107 120 89% 
Sangat 

Tinggi 

4 4 4 

4 4 4 

5 5 5 

5 4 4 

5 5 5 

5 4 5 

4 4 4 

Komponen 

Penyajian 

4 4 4 

108 120 90% 
Sangat 

Tinggi 

4 5 5 

5 4 5 

5 5 5 

4 4 5 

5 4 5 

4 5 4 

4 5 4 

Efek Bahasa dan 

Keterbacaan 

5 5 5 

57 60 95% 
Sangat 

Tinggi 

4 4 5 

5 5 5 

5 4 5 

Jumlah Total 90 89 93 272 300 274%   

Presentase Rata-

Rata 91% 

Kriteria Interpresi Sangat Tinggi 
 

Tabel: 4.5 Rekapitulasi Hasil Peninjau Oleh Peer Reviwer 
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Berdasarkan tabel 4.4 rekapitulasi hasil peninjau oleh veer reviwer, jumlah 

responden yang menjadi Peer reviwer sebanyak 3 responden yaitu, Ramajid hafis 

Hasando, Ekabety Mutiara dan Wahyu Citra Susanty (Mahapeserta didik Biologi 

UIN raden Intan Lampung). Secara keseluruhan jumlah total skor per aspek dari 

penilaian ketiga responden adalah 272, dari jumlah skor ideal per aspek yaitu 300. 

Sedangkan persentase dari per aspek diantaranya, aspek “komponen isi/materi” 

persentase yang di capai adalah 89% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi, pada 

aspek “komponen penyajian” yaitu persentase mencapai 90% dengan kriteria 

interpretasi sangat tinggi. Aspek “efek bahasa dan keterbacaan” mencapai kriteria 

interpretasi sangat tinggi dengan persentase yaitu 95%.  Dari hasil rekapitulasi hasil 

respon veer reviwer tersebut di simpulkan bahwa ensiklopedia yang di kembangkan 

mencapai persentase rata-rata yaitu 91% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi.  

Jadi, dapat di simpulkan bahwa hasil dari peninjau ensiklopedia bahan-bahan 

praktikum biologi sudah dapat di gunakan sebagai bahan ajar di kelas setelah di revisi 

berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh peninjau Peer reviwer tersebut.   

Hasil rekapitulasi Peer reviwer dapat disajikan dalam bentuk grafik 4.4 berikut 

ini: 
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Grafik: 4.4 Rekapitulasi Hasil Peninjau Peer Reviwer 

Berdasarkan diagram hasil peninjauan oleh Peer reviwer  yang terdapat pada 

grafik 4.3, bahwa jumlah persentase rata-rata 91% sehingga kriteria interpretasi yang 

di capai yaitu  sangat tinggi.  Persentase per aspek berturut dari “komponen 

isi/materi” “komponen penyajian” “efek bahasa dan keterbacaan” yaitu 89%, 90% 

dan 95%. Berdasarkan peninjauan Peer reviwer tersebut, secara keseluruhan  dapat 

disumpulkan bahwa ensiklopedia sudah mencapai kriteria interpretasi sangat tinggi 

dan bahan ajar ini  dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk SMA/MA kelas XI. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  media dan 

guru Biologi, serta peer reviwer peneliti melakukan revisi terhadap desain produk 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

PRESENTASE 

PRESENTASE

89% 

90% 

95% 

91% 
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yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli terhadap ensiklopedia 

tersebut.  

Saran dan perbaikan dari ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

No Aspek Saran/masukan untuk 

perbaikan 

Hasil Perbaikan 

 

1 

Kelengkapan Materi  Tambahkan Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) dalam bentuk 

tabel. 

 Pada  poin berikutnya 

tentang “10 tata tertib 

laboratorium” di ubah 

menjadi “tata cara 

penyimpanan bahan kimia 

di laboratorium 

 Materi sudah di 

tambahkan KI dan 

KD 

 

 

 Poin pertama telah 

di ubah menjadi 

poin yang kedua 

 

2 Keakuratan Materi  Bahan praktikum yang 

bersifat kimia harus 

ditambahkan sifat zat dan 

disertakan symbol zat 

kimianya 

 Tata penulisan rumus kimia 

lebih diperhatikan lagi 

 Bahan kimia sudah 

ditambahkan sifat 

zatnya disertai 

simbol bahan kimia 

 Penulisan rumus 

kimia sudah 

diperbaiki 

3 Mengembangkan 

Keterampilan dan 

Kemampuan Berfikir 

 Soal pree test harus yang 

lebih berkaitan dengan 

pokok bahasannya.  

 Soal pree test  sudah 

diperbaiki 

 
 

 

Tabel: 4.6 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

 

 

 
 

 

Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli materi digunakan sebagai 

perbaikan ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi, sehingga bahan ajar yang 

dikembangkan akan lebih akurat lagi dari pada sebelumnya. 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar: 4.7 Perbaikan Dartar Isi 

Alasan revisi pada gambar diatas adalah, karena pada daftar isi yang pertama 

kurang di persingkatdaftar isi yang ada di ensiklopedia tersebut sehingga perlu 

dirubah agar daftar isi tersebut lebih jelas dan mudah di pahami. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 
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Gambar: 4.8 Perbaikan Materi Yang Disajikan 

Alasan revisi pada gambar diatas adalah, karena pada halaman pertama materi 

yang disajikan masih bersifat umum kurang kongkrit jadi perlu penambahan 

penjelasan tentang sifat zat disertai gambarnya dan ditambahkan simbol sifat 

kimianya. 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

 

Gambar: 4.9 Penggantian Poin Materi  

Alasan revisi pada gambar diatas adalah, karena pada pengembangan 

ensiklopedia ini yaitu tentang bahan-bahan praktikum sehingga materi yang ada di 

dalam ensiklopedia ini harus yang lebih bersangkutan dengan materi pokok bahasan 

yang akan disampaikan. Sedangkan poin pertama sebelum revisi lebih ke penjelasan 

tentang umum sehingga poin tersebut lebih baik diganti ataupun dihapuskan, 

sehingga materi yang ada pada ensiklopedia ini menjadi lebih detail. 
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Ahli media juga memberikan saran/masukan untuk perbaikan ensiklopedia 

seperti yang telah termuat pada tabel 4.7 berikut ini. 

No Aspek Saran/masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

 

1 

Desain Cover  Kombinasi warna 

diperjelas/Contras antar 

tulisan dengan gambar 

 

 

 Judul sampul diberi list 

untuk setiap kata 

 Kombinasi warna 

sudah diperbaiki dan 

contras antar tulisan 

dengan gambar 

 Setiap kata pada 

sampul sudah diberi 

list 

2 Desain Isi  Tata letak gambar jangan 

terlalu mepet dengan deskripsi 

 Tambahkan daftar data penulis 

 Tata letak gambar 

sudah diperbaiki 

 Data penulis 

ensiklopedia sudah 

ditambahkan 
 

Tabel: 4.7 Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

 
 

Hasil perbaikan sampul depan dan sampul belakang, serta penambahan data 

penulis sudah sesuai masukan dari ahli media dapat di lihat pada gambar:  

Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

Gambar: 4.10 Perbaikan Desain Cover Ensiklopedia  
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Penambahan identitas ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi sehingga 

data penulis dari ensiklopedia ini dapat lebih jelas siapa pengarang dan penulisnya. 

 

Gambar: 4.11 Penambahan Identitas Ensiklopedia 

Saran/masukan dari guru biologi/praktisi untuk perbaikan ensiklopedia seperti 

yang telah termuat pada tabel 4.8 berikut ini. 

No Aspek Saran/masukan untuk 

perbaikan 

Hasil Perbaikan 

 

1 

Komponen Isi  Materi yang penting perlu 

diperhatikan dalam 

praktikum. Dalam 

penggunaan bahan-bahan 

praktikum, diperhatikan 

bahaya tidaknya bagi 

keselamatan kerja. 

 Materi sudah 

diperbaiki, sehingg di 

dalam ensiklopedia 

ini sudah dimuat sifat 

zat serta bahaya 

tidaknya bagi 

kesehatan. 

 

Tabel: 4.8 Saran dan Masukan Validasi Oleh Guru Biologi 
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Sebelum revisi Sesudah revisi 

  

 

Gambar: 4.12 Saran dan Masukan dari Guru Biologi 

Saran/masukan dari guru biologi/praktisi pada gambar 4.6 sudah perbaiki yaitu 

penambahan sifat bahan kimiadan simbol dari zat kimia tersebut yang menandakan 

bagi keselamatan kerja. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi, ahli media,  guru 

biologi/praktisi dan  peer reviwer serta telah selesai diperbaiki, selanjutnya produk 

diuji cobakan dengan uji coba terbatas yang terdiri dari 30 peserta didik. Adapun 

hasil uji terbatas produk sebagai berikut: 

Pada uji coba Terbatas  dimaksudkan untuk menguji kemenarikan produk, 

kegiatan pertama peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari uji coba tersebut 
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kepada pesertadidik. Langkah brikutnya pesertadidik diberi selembaran angket dan 

produk untuk melihat respon pesertadidik terhadap produk yang telah dikembangkan.  

Uji coba terbatas ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung 

dengan melibatkan pesertadidik sebanyak 30 pesertadidik. Hasil uji coba terbatas 

produk ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.9 berikut ini: Tabel di Lampiran. 2 

Hasil uji coba kelompok terbatas pada tabel 4.9 menperoleh hasil persentase 

rata-rata 83% sehingga kriteria interpretasi yang dicapai sangat baik.  

Berdasarkan grafik 4.5, 4.6, dan 4.7 pada lampiran. 2 tampak jelas bahwa 

rekapitulasi hasil uji cuba terbatas yang dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung 

memberikan penilaian yang baik terhadap ensiklopedia bahan-bahan praktikum 

biologi untuk SMA/MA kelas XI. Sehingga ensiklopedia ini sudah dapat dilakukan 

ujicoba ketahap berikutnya hingga bahan ajar ini sudah bisa digunakan oleh pendidik 

maupun pesertadidik sebagai bahan ajar biologi. 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan validasi oleh validator yaitu ahli materi, ahli media, 

praktisi/guru biologi dan di tinjau oleh Peer reviwer serta diuji coba terbatas kepada 

30 pesertadidik untuk mengetahui kelayakan dan kemenarikan ensiklopedia bahan-

bahan praktikum biologi untuk SMA/MA kelas XI. Revisi produk dilakukan setelah 

dilakukan validasi dan uji coba responden sehingga masukan dan saran yang 

diberikan dari validator maupun responden yang perlu di perbaiki/revisi. Selanjutnya 
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ensiklopedia dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar untuk peserta didik 

SMA/MA kelas XI khususnya dalam kegiatan praktikum biologi. 

B.  PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan di atas, sangat banyak yang 

perlu dibahas dalam penelitian ini. Penelitian dan pengembangan didefinisikan 

sebagai studi sistematis terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman 

tentang subjek yang diteliti.  Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan 

sesuai dengan tujuan peneliti yaitu untuk, (1) Mengembangkan ensiklopedia bahan 

praktikum Biologi SMA/MA Kelas XI. (2) Mengetahui kualitas ensiklopedia yang 

dikembangkan berdasarkan hasil penilaian ahli materi, ahli media, peer reviewer dan  

guru biologi. Untuk menghasilkan produk ensiklopeia yang dikembangkan, maka 

peneliti menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah 

dengan model penelitian pengembangan Borg and Gall yang hanya dibatasi sampai 

tujuh langkah penelitian dan pengembangan, yaitu potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, 

revisi produk.  Alasan peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan 

pengembangan karena peneliti masih dalam tahapan menempuh pendidikan Strata 

Satu (S1) sehingga penelitian dan pengembangan dapat dilanjutkan uji coba skala 

luas hingga tahap ahir yaitu produk masal pada pendidikan selanjutnya serta 

keterbatasan biaya yang dimiliki oleh peneliti yang kurang memadai. 

1. Potensi Masalah 
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Potensi dalam penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan 

Ensiklopedia bahan-bahan praktkum biologi untuk kelas XI SMA/MA. Potensi 

pengembangan produk tersebut berguna untuk meminimalisir permasalahan dikelas 

bahwa sangat minimnya pengetahuan peserta didik tentang kegiatan praktikum 

terutama tentang pengetahuan bahan-bahan praktikum yang ada di dalam 

laboratorium maupun di luar laboratorium, dapat dilihat dari nilai keterampilan 

psikomotorik pada praktikum sistem pencernaan rata-rata nilai yaitu 75 dalam 

keterampilan psikomotoriknya, sedangkan KKM di MAN 2 Bandar Lampung 76 

sehingga akan berpengaruh pada keterampilan dan prestasi pesertadidik.   

2. Mengumpulkan Informasi 

Berdasarkan potensi masalah di atas, selanjutnya mengumpulkan informasi 

permasalahan yang menyebabkan minimnya pengetahuan peserta didik tentang 

pengamatan di laboratorium. Hasil analisis informasi yang diperoleh dari guru 

Biologi yaitu, tentang permasalah yang sudah ada seperti keterbatasannya bahan ajar 

berbentuk ensiklopedia yang menjelaskan tentantang bahan-bahan praktikum. 

Keterbatasan bahan ajar berbentuk ensiklopedia biologi ini disebabkan oleh banyak 

faktor seperti tingginya harga ensiklopedia per unit nya, sehingga tidak semua 

sekolah dapat menyediakan bahan ajar tersebut. Ensiklopidia biologi pada umunya 

terdapat banyak gambar dan full color sehingga menyebabkan mahalnya nilai jual 

dari bahan ajar tersebut. 

Ensiklopedia sebelumnya sudah banyak di kembangkan dalam dunia 
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pendidikan khsusnya pada mata pelajaran biologi sendiri.  Bahan ajar yang 

dikembangkan sebelumnya berupa ensiklopedia peralatan praktikum biologi, dimana 

ensiklopedia tersebut memuat tentang alat-alat praktikum biologi meliputi alat gelas 

maupun alat non gelas, sehingga keseluruhan alat praktikum biologi di uraikan dalam 

ensiklopedia tersebut. Sedangkan peneliti selanjutnya akan mengembangkan 

ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi, sehingga ensiklopedia tersebut memuat 

berbagai bahan-bahan praktikum biologi yang digunakan dalam praktikum biologi. 

3. Desain Produk 

Desain produk ensiklopedia menggunakan 3 (tiga) program computer yaitu, 

Microsof Word, Photo Shop CS5, dan Corel Draw X4, dari ketiga program tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda-beda. Program komputer Microsof Word digunakan 

untuk mengumpulkan materi dari berbagai sumber lalu menetukan jenis tulisan dan 

ukuran huruf yang sesuai. Ensiklopeda ini memiliki ukuran kertas A5, dengan skala 

space 1,5, untuk jenis font menggunakan “Arial, Cooper Black dan Times New 

Roman” dan ukuran font setandar “12, 16 dan 24”.  Bahan ajar berukuran A5 

bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik membacadan mempelajarinya, 

dengan bantuan ilustrasi gambar yang menarik sehingga pembaca tidak merasa jenuh  

dalam mempelajarinya.  

Sedangkan program komputer Photo Shop CS5 digunakan untuk menyeleksi 

gambar yangkan digunakan. Gambar yang telah dipilih maka akan di ubah ukuran 

dan resulusi gambar agar dapat digenakan menjadi gambar yang menarik dan 
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maksimal (tidak pudar). Program komputer photo shop ini sangat penting dalam 

pengembangan ini agar gambar dalam ensiklopedia ini menjadi lebih menarik dan 

jelas. Selanjutnya untuk gambar yang telah diedit akan disusun menjadi sebuah buku 

menggunakan  program komputer Corel Draw X4 digunakan untuk mendesain bentuk 

dari ensiklopedia tersebut dan menentukan jenis warna begron yang sesuai.  

4. Validasi Produk 

Validasi produk dilakukan oleh 2 ahli media, 2 ahli materi, 2 praktisi guru 

Biologi dan ditinjau oleh 3 teman sejawat (peer reviwer). Validasi dilakukan 3 kali 

dari masing-masing validator, validasi pertama validator memberian masukan dan 

saran dari produk untuk di perbaiki, validasi kedua yaitu mengecek keakuratan 

produk yang sudah di perbaiki dan direvisi, serta yang terahir penilaian dari masing-

masing validator terhadap produk yang telah dikembangkan sehingga produk tersebut 

sudah dapat di ujicobakan kepada peserta didik. 

a. Validasi Ahli Materi 

Berdasarkan rekapitulasi hasil validasi ahli materi pada tabel 4.1 menyatakan 

bahwa persentase rata-rata dari kedua validasi adalah 82% degan kriteria interpretasi 

sangat tinggi. Validasi materi dilakukan oleh dua ahli materi sehingga produk ini 

dapat dikatakan layak untuk diujicobakan kepada responden peserta didik. Aspek 

penilaian terdiri dari 8 aspek dan 14 soal, dan jumlah skor ideal per soal yaitu senilai 

5. Nilai persentase diperoleh dari jumlah skor per aspek dikali 100% dan dibagi 

dengan jumlah skor ideal per aspek sehingga dapat diperoleh nilai persentase (%). 
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Berdasarkan grafik :4.1 Hasil validasi oleh ahli materi memiliki nilai yang baik, 

dengan persentase (%) rata-rata 82% sehingga memiliki kriteria interpretasi sangat 

tinggi. Grafik dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat peredaan tinggi rendahnya 

skor per aspek, sehingga dari hasil rekapitulasi hasil validasi oleh 2 ahli materi 

diperoleh persentase rata-rata 82%. 

b. Validasi Ahli Media  

Berdasarkan hasil rekapitulasi validasi oleh ahli media diperoleh nilai 

persentase rata-rata 89% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi. Validasi media 

dilakukan oleh 2 ahli media yang mana aspek penilaian terdiri dari 5 aspekdan 11 

soal yang berbeda. Jumlah skor per soal sama seperti jumlah skor pada perhitungan 

ahli materi dan untuk menentukan persentasepun sama. Validasi mediadilakukan oleh 

2 ahli media, dari kedua ahli media tersebut memberikan penilaian terhadap 

ensiklopedia dan memberikan saran agar diperbaiki dan telah diperbaiki.  

c. Validasi Oleh Guru Biologi 

Validasi oleh guru biologi sam halnya dengan validasi oleh ahli media dan ahli 

materi, namun untuk biologi akan menilai lebih pada penilaian lapangan yang 

mencakup tentang isi maupun cara penyajian dalam bahan tersebut. Validasi dilaukan 

oleh dua guru biologi MAN 2 Bandar Lampung dengan 3 aspek penilaian dan 15 

soal, yang mana setiap soalmemiliki bobot skor 5 dan persentase sama halnya dengan 

perhitungan sebelumnya. Berdasarkan penilaian kedua guru biologi tersebut diperoleh 

persentase rata-rata 92% dengan kriteria interpretasi sangat tinggi. Saran dan 
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masukan dari guru biologi yaitu untuk lebih memperhatikan materi sehingga materi 

tersebut bisa menjadi lebih engkap. 

d. Peninjau Peer Reviwer 

Selain divalidasi oleh ahli materi dan ahli media ensiklopedia juga ditinjau oleh 

teman sejawat (Peer Reviwer). Peninjauan ini bertujuan untuk meninjau bahan ajar 

tersebut sudah siap untuk di lakukan validasi atau belum. Sehingga proses 

pengembangan dapat terus dilakukan dan di revisi sehingga bahan ajar ini menjadi 

lebih sempurna. Berdasarkan rekapitulasi hasil peninjau oleh veer reviwer pada tabel 

4.4, diperoleh persentase rata-rata 91% dengan kriteria sangat tinggi. Jumlah 

responden yang menjadi Peer reviwer sebanyak 3 responden yaitu, Ramajid hafis 

Hasando, Ekabety Mutiara dan Wahyu Citra Susanty (Mahasiswa Biologi UIN raden 

Intan Lampung). 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  media dan 

guru Biologi, serta peer reviwer peneliti melakukan revisi terhadap desain produk 

yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli terhadap ensiklopedia 

tersebut. Langkah selanjutnya yaitu perbaikan desain dimna perbaikan ini adalah 

tahap yang terpenting dalam prosedur tersebut agar bahan ajar yang dikembangkan 

menjadi lebih baik lagi. Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli materi 

digunakan sebagai perbaikan ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi, sehingga 

bahan ajar yang dikembangkan akan lebih akurat lagi dari pada sebelumnya. Selain 
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perbaikan materi tataletak materipun di perbaiki sehingga materi terlihat lebih 

menarik. 

Hasil perbaikan sampul depan dan sampul belakang, serta penambahan data 

penulis sudah sesuai masukan dari ahli media dapat dilihat dihalaman 71, sehingga 

sampul menjadi lebih merik lagi. Setelah dilakukan perbaikan desain maupun 

penyajian isi dari ensiklopedia ini sehingga bahan ajar ini sudah layak diuji cobakan 

untuk mengetahui respon peserta didik terhadap bahan ajar berupa ensiklopedia 

bahan-bahan praktikum biologi.  

6. Uji Coba Produk 

Tahap terahir yaitu mengetahui respon dari peserta didik terhadap kemenarikan 

bahan ajar tersebut. Uji coba produk dilakukan dengan uji coba terbatas kepada 30 

peserta didik MAN 2 Bandar Lampung. Setiap responden mengisi lembar angket 

masing-masing dengan jumlah soal 14 butir soal, dengan jumlah sekor ideal 72 dan 

persentase ideal 100%. Berdasarkan hasil rekapitulasi uji coba terbatas pada tabel 4.9 

menperoleh hasil persentase rata-rata 83% sehingga kriteria interpretasi yang dicapai 

sangat baik. Hal ini berarti ensikloedia bahan-bahan praktikum biologi yang 

dikembangkan dalam kriteria interpretasi kemenarikan yang sangat tinggi sebagai 

bahan belajar. 

7. Revisi Produk 

Tahap terahir pada prosedur ini yaitu revisi produk, setelah dilakukan validasi 

oleh validator dan di uji coba terbatas kepada 30 peserta didik yaitu dilakukan revisi 
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produk. Revisi produk sudah di perbaiki bardasarkan masukan dan saran dari masing-

masing validator dapat dilihat pada halaman 68-73. Sehingga produk yang 

dikembangkan ini sudah memperoleh penilaian yang baik dari validator dan peninjau 

maupun peserta didik. 

Berdasarkan ke-7 prosedur di atas sehingga telah dikembangkan bahan ajar 

berupa ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi untuk kelas XI. Selanjutnya 

ensiklopedia dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan ajar untuk peserta didik. 

Adapun kelebihan dan kekeruangan  dari ensiklopedia bahan-bahan praktikum 

biologi  ini antara lain: 

1. Kelebihan Produk Ensiklopedi 

Produk hasil pengembangan ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi ini 

memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut ini : 

a. Ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi ini memberikan pengetahuan 

baru bagi peserta didik tentang informasi bahan-bahan praktikum yang 

digunakan dalam praktikum di kelas XI. 

b. Ensiklopedia biologi dapat memotivasi pesertadidik untuk lebih semangat 

dalam belajar karena memuat tentang informasi bahan-bahan praktikum 

biologi yang diilustrasikan dengan gambar bahan-bahan secara jelas. 

c. Ensiklopedia yang dikembangkan disajikan dalam bentuk buku yang 

bergambar dan full color yang berfungsi untuk merangsang motivasi 

belajar pesertadidik. 
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d. Selain memuat tentang informasi bahan-bahan praktikum biologi 

ensiklopedia ini menyajikan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang berfungsi untuk bahan penduan pendidik saat akan melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

e. Penampilan fisik ensiklopedia yang dikembangkan memiliki perpaduan 

warna yang menarik, serta dilengkapi dengan emoticon yang lucu sesuai 

dengan pokok bahasan yang ada di ensiklopedia. 

f. Contras pada Cover ensiklopedia ini memberikan warna yang menarik dan 

disertai gambar yang berkaitan dengan bahan-bahan praktikum biologi. 

2. Kelemahan Produk Ensiklopedi 

Produk pengembangan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan sebagai 

berikut ini : 

a. Ensiklopedia yang dikembangkan hanya tentang bahan-bahan praktikum 

biologi untuk kelas XI saja, sehingga ensiklopedia ini masih kurang 

lengkap dan terlalu singkat.  

b. Bagian isi ensiklopedia masih menggunakan kertas biasa sehingga 

perpaduan gambar yang diberikan kurang jelas sehingga mengurangi 

kemenarikan dari ensiklopedian itu sendiri. 

c. Ensiklopedia yang dikembangkan menggunakan kualitas gambar full 

color sehingga biaya yang dibutuhkan cukup besar, hal tersebut yang 

menjadi kelemahan bagi peneliti. 
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d. Kombinasi warna dalam ensiklopedia ini masih banyak yang belum sesuai 

dengan standar pembuatan buku, hal ini disebabkan karena peneliti masih 

dalam tahap pembelajaran dalam pembuatan ensiklopedia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN SERTA PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitiandan pengembangan di atas dapat diambil 

kesimpulan adalah sebagai berikut : 

Pengembangan bahan ajar telah dikembangkan berupa produk Ensiklopedia 

Bahan Praktikum Biologi SMA/MA Kelas XI, yang berfungsi sebagai salah satu 

bahan ajar pendidik untuk kelas XI. Bahan ajar ini di validasi oleh 2 ahli materi, 2 

ahli media, dan 3 peer reviwer serta 2 guru biologi. Sehingga bahan ajar berupa 

ensiklopedia ini dapat dilakukan uji terbatas kepada responden untuk melihat 

kelayakan dari bahan ajar tersebut. 

Kualitas ensiklopesia yang telah di kembangkan memperoleh penilaian yang 

sangat baik dan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar biologi untuk peserta didik 

kelas XI SMA/MA. Kualitas produk yang telah di kembangkan ditentukan oleh 

validator dan respon peserta didik. Respon peserta didik MAN 2 Bandar Lampung 

kelas XI terhadap ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi yang dikembangkan 

oleh peneliti melalui uji coba terbatas yaitu melibatkan 30 pesertadidik memperoleh 

kriteria interpretasi kategori “Sangat Tinggi”.  Hal ini menunjukkan bahwa 

ensiklopedia yang dikembangkan sangat menarik bagi pesertadidik dan dapat 

digunakan sebagai salah satu bahan ajar untuk menunjang dalam pembelajaran. 

85 
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B. SARAN 

1. Ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi yang telah dikembangkan 

dapat dipublikasikan lebih luas agar dapat digunakan sebagai bahan ajar di 

dunia pendidikan. 

2. Karena dalam pencetakan ensiklopedia bahan-bahan praktikum biologi ini 

masih menggunakan kertas biasa sehingga kontras gambar yang diberikan 

menjadi kurang menarik oleh karena itu peneliti menyarankan untuk 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan kertas yang lebih baik lagi. 
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