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III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

A.  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneli-

tian dan pengembangan (Research and Development).  Penelitian ini mengguna-

kan metode penelitian dan pengembangan menurut Borg, Gall dan Gall dalam 

Sukmadinata (2009) dengan langkah-langkahnya adalah  1) penelitian dan pe-

ngumpulan data (research and information collecting); 2) perencanaan (plan-

ning); 3) pengembangan draft awal (develop preliminary from product);  4) uji 

coba lapangan awal (preliminary field testing); 5) revisi hasil uji coba (main 

product revision); 6) uji coba lapangan (main field testing); 7) penyempurnaan 

produk hasil uji lapangan (operating product revision); 8) uji pelaksanaan lapa-

ngan (operasional field testing); 9) penyempurnaan dan produk akhir (final pro-

duct revision); 10) desiminasi dan implementasi (dessimination and implemen-

tation).  Pada penelitian ini langkah-langkah penelitian dan pengembangannya 

hanya sampai revisi hasil uji coba lapangan awal. 

 

B.  Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian adalah buku ajar larutan penyangga berbasis representasi kimia 

untuk SMA/MA.  Sasaran pengembangan adalah materi larutan penyangga.  

Subyek uji coba  terdiri atas satu orang ahli bidang isi atau materi dan  desain 



31 

 

 

 

grafis (grafika), salah satu guru SMA Negeri di Kotabumi Lampung Utara,  serta 

uji coba kelompok kecil.   

 

Uji ahli materi dan grafika dilakukan oleh ahli bidang isi untuk mengevaluasi isi 

materi buku ajar larutan penyangga berbasis representasi kimia dan  mengevaluasi 

aspek grafika buku ajar yang dikembangkan.  Uji kelompok kecil dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang bahasa dan keterbacaan buku ajar kimia berbasis 

representasi kimia pada materi larutan penyangga.  Uji kelompok kecil dilakukan 

pada kelas XI IPA  di salah satu SMA Negeri di Kotabumi Lampung Utara. 

 

C.  Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian berasal dari studi pendahuluan dan uji coba terba-

tas. Pada tahap studi pendahuluan, yang menjadi sumber data adalah 6 guru kimia 

dan 60 siswa dari lima SMA Negeri dan satu SMA Swasta di Kotabumi Lampung 

Utara.   Sumber data pada tahap uji coba terbatas ini terdiri dari guru mata pelaja-

ran Kimia dan siswa-siswi SMA Negeri di Kotabumi Lampung Utara yang telah 

mempelajari materi larutan penyangga. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Menurut Borg, 2001 ( Fadly, 2012) secara garis besar metode penelitian dan pe-

ngembangan  terdiri dari tiga langkah yaitu: (1) studi pendahuluan meliputi studi 

pustaka dan survey lapangan untuk mengamati produk atau kegiatan yang ada; (2) 

melakukan pengembangan produk meliputi penyusunan draf produk, validasi, dan 

uji coba produk; dan (3) pengujian produk.   
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Berikut alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian pengembangan buku ajar kimia 
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Berdasarkan alur penelitian di atas, maka dapat dijelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluan 

 

Tahap pertama dari  penelitian ini adalah studi pendahuluan.  Studi pendahuluan 

adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan (Sukmadinata, 2009). 

Tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data tentang kondisi yang ada 

sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan. 

Studi pendahuluan terdiri dari : 

 

a. Studi kepustakaan. 

 

Studi ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan 

teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan.  Dalam tahap 

ini, yang dilakukan adalah menganalisis materi SMA tentang larutan penyangga 

dengan cara mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan Kurikulum Satuan 

Pendidikan KTSP.  Pada tahapan ini dilakukan analisis Standar Isi yang meliputi 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk merancang perang-

kat pembelajaran yang menjadi acuan dalam pengembangan buku ajar.  Selain itu, 

juga mencari literatur terkait pengembangan buku ajar. 

 

b. Studi  Lapangan. 

 

Studi  lapangan dilakukan di enam sekolah, yaitu enam SMA Negeri di Kotabumi 

Lampung Utara, dengan kriteria dua sekolah kategori tinggi, dua sekolah kategori 

sedang, dan dua sekolah kategori rendah.  Pemilihan enam sekolah ini dimaksud-

kan untuk memperoleh data tentang buku  yang digunakan.  Instrumen  yang digu-

nakan pada studi lapangan ini adalah lembar wawancara.  Wawancara dilakukan 
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kepada guru-guru dan siswa-siswa di enam SMA Negeri tersebut.  Wawancara 

guru dilakukan kepada guru kelas XI dan wawancara siswa juga dilakukan kepada 

siswa kelas XII.  Hal ini dikarenakan materi pokok larutan penyagga terdapat pada 

semester genap, sedangkan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil.  Hal-hal 

yang ditanyakan berhubungan dengan bahan ajar  yang digunakan untuk materi 

larutan penyangga dan pengetahuan guru terhadap pembelajaran berbasis repre-

sentasi sub mikroskopis. 

 

Setelah itu, mengidentifikasi bahan ajar  terkait materi larutan penyangga yang 

digunakan di SMA Negeri tersebut. Sama halnya seperti studi kepustakaan, yang 

diidentifikasi adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di bahan ajar tersebut. 

 

2. Pengembangan produk 

 

a. Penyusunan bahan ajar kimia berbasis representasi kimia. 

 

Acuan dalam perencanaan dan pengembangan buku ajar larutan penyangga ber-

basis representasi kimia adalah hasil dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan. 

Penyusunan buku ajar kimia ini berdasarkan panduan penyusunan buku ajar kon-

sep-konsep yang akan diajarkan pada materi larutan penyangga berbasis represen-

tasi kimia menurut Abdurrahman dan Yetti Supriati. Hal yang dilakukan dalam 

perencanaan dan pengembangan produk ini adalah:  

1) Menganalisis materi atau standar kompetensi yang akan dijadikan bahan 

penulisan buku ajar. 

2) Mengumpulkan bahan referensi. 
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3) Menyusun buku ajar.  Hal yang pertama dilakukan yaitu mendesain cover luar 

buku ajar yang dapat menarik minat pembaca untuk melihat dan membacanya. 

Desain cover disertai gambar-gambar yang mengacu pada materi yang akan di-

pelajari. 

4) Menyusun buku ajar yang berisikan konsep-konsep yang akan dipelajari. Kon-

sep - konsep kimia disusun berbasis representasi kimia meliputi representasi 

makroskopis berupa gambar yang menunjukkan fenomena-fenomena yang ter-

jadi dalam kehidupan sehari-hari maupun yang dipelajari  di laboratorium men-

jadi bentuk makro yang dapat diamati (bersifat nyata   dan kasat mata).  Repre-

sentasi simbolis yang berupa persamaan reaksi, grafik, dan kurva dari suatu 

reaksi. Representasi submikroskopis berupa gambar molekul atau partikel yang  

menjelaskan dan menerangkan fenomena yang dapat diamati sehingga menjadi 

sesuatu yang dapat dipahami.   

5) Selain itu, buku ajar disusun menjadi beberapa kegiatan.  Dalam setiap kegia-

tan belajar, berisi pengantar, uraian materi, contoh soal, tugas, tes formatif, 

kunci jawaban tes formatif, pedoman penskoran, umpan balik dan tindak lanjut. 

 

b. Validasi produk dan revisi produk. 

 

Setelah selesai dilakukan penyusunan buku ajar larutan penyangga berbasis repre-

sentasi kimia, kemudian  buku ajar tersebut divalidasi oleh seorang  ahli. Validasi 

merupakan proses penilaian kesesuaian buku ajar terhadap standar isi, kompetensi 

dasar dan indikator-indikator untuk mengetahui apakah bahan ajar yang disusun 

telah memenuhi kategori bahan ajar yang baik, serta untuk mengetahui apakah 
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bahan ajar yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil 

studi pendahuluan.  

 

Setelah divalidasi ahli, kemudian rancangan atau desain produk tersebut direvisi 

sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli pendidikan kimia tersebut, kemudian 

mengkonsultasikan hasil revisi produk buku ajar kimia berbasis representasi kimia 

pada materi larutan penyangga, setelah itu produk hasil revisi tersebut dapat diuji 

cobakan secara terbatas.   

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah pelaksanaan uji ahli adalah 

sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis terhadap hasil uji ahli. 

2) Melakukan perbaikan/revisi berdasarkan analisis hasil uji ahli. 

3) Mengkonsultasikan hasil perbaikan. 

 

3. Evaluasi Produk 

 

Evaluasi produk meliputi uji coba produk secara terbatas dan revisi setelah uji 

coba produk secara terbatas. 

 

a. Uji Coba Produk Secara Terbatas 

 

Setelah dihasilkan buku ajar kimia berbasis representasi kimia yang telah divali-

dasi oleh ahli dan telah dilakukan  revisi,  maka dilakukan uji coba produk secara 

terbatas di salah satu SMA Negeri di Kotabumi Lampung Utara untuk mengetahui 

kelayakan buku ajar, selain itu juga bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan 
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materi, kebenaran materi, sistematika materi, dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan materi seperti contoh-contoh dan fenomena serta pengembangan soal-soal 

latihan.  Juga untuk mengevaluasi desain  produk,  kualitas produk, kemenarikan, 

dan keterbacaan. 

Buku ajar  diuji coba pada siswa kelas XI IPA  dan satu orang guru di salah satu 

SMA Negeri di  Kotabumi Lampung Utara. Teknik uji ini menggunakan angket 

penilaian guru dan angket respon siswa dengan menggunakan prosedur sebagai 

berikut: 

1) Pengujian kesesuaian isi materi buku ajar dengan kurikulum dan aspek grafika 

oleh guru : 

a) Memperlihatkan produk hasil pengembangan buku ajar yang telah dilakukan 

kepada guru. 

b) Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek kesesuaian isi materi dengan kuri-

kulum, lalu memberi kritik dan saran mengenai kesesuaian isi buku ajar dengan 

kurikulum yang ada untuk mengetahui tanggapan guru mengenai kesesuaian isi 

buku ajar tersebut. 

c) Guru mengisi angket uji coba terbatas aspek grafika untuk mengetahui tang-

gapan guru mengenai kecocokan desain buku ajar tersebut. 

 

2) Pengujian keterbacaan buku ajar kimia pada siswa : 

a) Memperlihatkan produk hasil pengembangan buku ajar yang telah dilakukan 

kepada siswa. 

b) Siswa membaca dan mempelajari buku ajar. 

c) Siswa mengisi angket tentang aspek keterbacaan buku ajar yang dikembang-

kan. 
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d) Siswa menuliskan tanggapan dan masukan untuk perbaikan buku ajar. 

b. Revisi Produk Setelah Uji Coba Terbatas. 

 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan, maka tahap akhir yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah revisi dan penyempurnaan buku ajar kimia berbasis represen-

tasi kimia.  Revisi dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil uji coba terbatas, 

yaitu uji kesesuaian isi dengan kurikulum, dan uji aspek grafika oleh guru, serta 

uji aspek  keterbacaan sebagai  respon siswa terhadap buku ajar kimia yang di-

kembangkan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan sesuatu. 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh pengumpul 

data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan data. 

 

Selain menyusun buku ajar kimia, disusun juga instrumen penelitian yang diguna-

kan untuk menilai buku ajar yang dikembangkan, yaitu bahan ajar kimia berbasis 

representasi kimia. Sama halnya dengan bahan ajar,  instrumen penelitian yang 

telah disusun kemudian divalidasi oleh ahli. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan kesahihan suatu instrumen.  Sebuah instrumen dikatakan valid apa-

bila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari vari-

abel yang diteliti secara tepat.  

 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, dirancang dan disusun instrumen sebagai 

berikut: 
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a. Instrumen pada studi pendahuluan 

 

Instrumen pada studi pendahuluan berupa : 

1. Instrumen analisis kebutuhan untuk guru. 

Instrumen ini berbentuk lembar wawancara terhadap guru yang disusun untuk 

mengetahui bahan ajar seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar kimia ber-

basis representasi kimia.  

2.  Instrumen analisis kebutuhan untuk siswa. 

Instrumen ini berbentuk lembar wawancara terhadap siswa yang disusun untuk  

mengetahui bahan belajar seperti apa yang sesuai dengan ke-butuhan siswa dan 

berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembangan bahan ajar kimia ber-

basis representasi kimia. 

 

b. Instrumen validasi ahli 

 

Instrumen untuk validasi ahli berupa : 

1.  Instrumen validasi aspek konstruksi. 

Instrumen ini berbentuk angket validasi aspek konstruksi yang disusun untuk 

mengetahui penyusunan buku ajar apakah sesuai dengan penyusunan buku ajar 

yang baik dan layak digunakan serta berfungsi untuk memberi masukan dalam 

pengembangan bahan ajar kimia berbasis representasi kimia.  

2.  Instrumen validasi aspek kesesuaian isi materi dengan kurikulum. 

Instrumen ini berbentuk angket validasi aspek kesesuaian isi materi dengan 

kurikulum yang disusun untuk mengetahui apakah isi buku ajar telah sesuai 
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dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD)  yang ditetapkan 

dalam sebuah kurikulum serta berfungsi untuk memberi masukan dalam pe-

ngembangan bahan ajar kimia berbasis representasi kimia.  

3.  Instrumen validasi aspek keterbacaan. 

Instrumen ini berbentuk angket validasi aspek keterbacaan yang disusun untuk 

mengetahui keterbacaan buku ajar kimia yang berkaitan dengan kemudahan, 

kemenarikan dan keterpahaman, serta berfungsi untuk memberi masukan da-

lam pengembangan bahan ajar kimia berbasis representasi kimia.  

 

c. Instrumen Untuk Uji Coba Terbatas 

 

1. Instrumen uji aspek kesesuaian isi materi dengan kurikulum untuk guru. 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek kesesuaian isi materi dengan kuriku-

lum yang disusun untuk mengetahui apakah isi buku ajar telah sesuai dengan 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD)  yang ditetapkan dalam 

sebuah kurikulum serta berfungsi untuk memberi masukan dalam pengem-

bangan bahan ajar kimia berbasis representasi kimia. 

2. Instrumen uji aspek grafika untuk guru. 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek grafika yang disusun untuk menge-

tahui aspek grafika meliputi aspek desain luar buku (ukuran huruf pada judul, 

gambar, warna gambar, dan huruf yang digunakan), dan aspek desain isi buku 

(pemisahan antar paragraf, penempatan unsur tata letak, gambar dan keterang-

an gambar, penggunaan variasi huruf “tebal, miring, kapital”, ukuran huruf dan 

warna yang digunakan).  Instrumen yang digunakan untuk mengetahui aspek 

grafika buku siswa pada materi larutan penyangga.  
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3. Instrumen uji aspek keterbacaan untuk siswa. 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek keterbacaan yang disusun untuk me-

ngetahui  tingkat kepemahaman siswa, daya tarik siswa untuk membacanya, 

tingkat kemudahan isi paragraf menurut siswa (sangat mudah dipahami, mudah 

dipahami, sulit dipahami, dan sangat sulit dipahami), dan siswa harus menulis-

kan kosakata atau kalimat yang sulit dipahami. Instrumen yang digunakan un-

tuk mengetahui aspek keterbacaan buku ajar pada materi larutan penyangga.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wa-

wancara, observasi, dan angket (kuisioner).  Menurut Sugiyono (2008), kuisoner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.  Observasi secara sempit diartikan seba-

gai kegiatan memperhatikan sesuatu dengan mata.  Di dalam pengetian secara 

luas, observasi disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera.  Menurut 

Arikunto (2010), wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. 

 

Pada penelitian pengembangan ini, wawancara dilakukan pada studi lapangan dan 

pada uji terbatas.  Pada studi lapangan, wawancara dilakukan terhadap guru mata 

pelajaran kimia dan siswa di enam SMA negeri di Kotabumi Lampung Utara.  

Wawancara dilakukan dengan mewancarai guru dan siswa sesuai dengan pedo-

man wawancara.  Seperti yang dijelaskan sebelumnya wawancara dilakukan untuk 
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mendapatkan referensi dalam pengembangan buku ajar siswa.  Observasi 

dilakukan dengan melihat bahan ajar yang digunakan  guru untuk membelajarkan 

materi larutan penyangga.  Angket digunakan pada validasi dan pada uji terbatas 

buku ajar larutan penyangga berbasis representasi kimia materi.  Kuisoner meru-

pakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan te-

rtulis kepada responden untuk ditanggapi.  Pada penelitian ini, angket yang digu-

nakan berupa angket dengan jawaban tertutup yaitu jawaban sangat setuju (SS), 

setuju (ST), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) 

serta ditanggapi dengan memberi saran pada kolom yang sudah tersedia.   

 

Penjelasan pengumpulan data pada masing-masing aspek penilaian adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Validasi aspek konstruksi 

 

 

Pengumpulan data pada aspek konstruksi dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Ahli mencocokkan susunan buku ajar sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat 

dalam panduan penyusunan buku ajar. 

b. Ahli mencocokkan isi buku ajar yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pe-

nyusunan pengembangan buku ajar. 

c. Ahli mencocokkan isi buku ajar yang dikembangkan sudah dibagi ke dalam 

unit-unit kecil (beberapa kegiatan belajar). 

 

2. Validasi/Uji kesesuaian isi dengan kurikulum 

 

Pengumpulan data pada aspek kesesuaian isi dengan kurikulum dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 
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a. Guru/ahli mencocokkan isi buku ajar apakah terdapat kejelasan standar kompe-

tensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) telah sesuai. 

b. Guru/ahli mencocokkan isi buku ajar apakah indikator dirumuskan secara jelas 

dan dapat diukur. 

c. Guru/ahli mencocokkan isi buku ajar apakah materi yang disampaikan  dalam 

buku ajar sudah dirancang untuk mencapai indikator kompetensi. 

d.  Guru/ahli mencocokkan isi buku ajar apakah materi yang disampaikan sudah 

berbasis representasi kimia. 

 

3. Uji grafika 

 

Pengumpulan data pada aspek grafika dilakukan dengan cara guru menilai aspek 

berikut ini: 

a. Desain luar buku ajar 

1) Keproporsionalan ukuran font yang digunakan pada judul, 

2) Gambar sampul buku dalam menggambarkan isi/materi ajar. 

3) Kesesuaian dan kemenarikan warna gambar pada judul desain terluar. 

4) Kejelasan huruf yang digunakan. 

b. Desain isi buku 

1) Kejelasan pemisahan antar paragraf. 

2) Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, teks, gambar, keterangan gambar, 

nomor halaman) apakah sudah proporsional atau belum. 

3) Aspek gambar dan keterangan gambar yang terdapat pada semua halaman 

apakah mampu memperjelas penyajian materi atau tidak. 

4) Penggunaan variasi huruf (tebal, miring, kapital) apakah berlebihan atau tidak. 
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4. Uji Keterbacaan 

 

Pengumpulan data pada aspek keterbacaan dilakukan oleh siswa dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Siswa menentukan tingkat kemudahan isi paragraf (sangat mudah dipahami; 

mudah dipahami; sulit dipahami; dan sangat sulit dipahami). 

b. Siswa menuliskan kosakata dan kalimat yang tidak dipahami serta  mengung-

kapkan alasannya. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik analisis data hasil wawancara 

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data wawancara dilakukan dengan cara : 

a. Mengklasifikasi data,  bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan 

pertanyaan pada lembar wawancara. 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan wawancara dan banyaknya sampel. 

c. Menghitung frekuensi jawaban, berfungsi untuk memberikan informasi tentang 

kecenderungan jawaban yang banyak dipilih siswa dalam setiap pertanyaan 

angket. 

d. Menghitung persentase jawaban siswa, bertujuan untuk melihat besarnya per-

sentase setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat di-

analisis sebagai temuan.  Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

jawaban responden setiap item adalah sebagai berikut: 
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%100% 


N

J
J

i

in   (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010) 

Keterangan : inJ% = Persentase pilihan jawaban-i pada buku ajar kimia   

   berbasis multipel representasi 

                iJ = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

             N  = Jumlah seluruh responde 

 

2. Teknik analisis data angket. 

 

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data angket kesesuaian dan kemenarikan 

media animasi berbasis representasi kimia dilakukan dengan cara: 

 

a. Mengkode atau klasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban 

berdasarkan pertanyaan angket.  Dalam pengkodean data ini dibuat buku kode 

yang merupakan suatu tabel berisi tentang substansi-substansi yang hendak 

diukur, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat ukur substansi tersebut serta 

kode jawaban setiap pertanyaan tersebut dan rumusan jawabannya. 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden. 

Penskoran jawaban responden dalam uji kesesuaian dan uji kemenarikan ber-

dasarkan skala Likert. 
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Tabel 2.  Penskoran pada angket uji kesesuaian dan uji kemenarikan  

 untuk setiap pernyataan 

NO Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (ST) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (S ) jawaban angket adalah sebagai berikut :  

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS)  

Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab  

2) Skor untuk pernyataan Setuju (S)  

Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) 

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS)  

Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab 

5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab 

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap item dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

%100% 


maks

in
S

S
X  (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010) 

 

Keterangan :  inX%  = Persentase jawaban angket-i pada buku ajar kimia  

berbasis representasi kimia pada materi larutan 

penyangga 
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                     S = Jumlah skor jawaban 

                        maksS   = Skor maksimum yang diharapkan 

f. Menghitung rata-rata persentase angket untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

dan kemenarikan buku ajar kimia berbasis representasi kimia dengan rumus 

sebagai berikut: 

n

X
X

in

i




%
%   (Sudjana (2005) dalam Surya, 2010)  

Keterangan :  iX%  = Rata-rata persentase angket-i pada buku ajar kimia  

berbasis representasi kimia pada materi larutan 

penyangga 

                      inX% = Jumlah persentase angket-i pada buku ajar kimia  

       berbasis mutipel representasi pada materi larutan      

        penyangga             

                                  n  = Jumlah pertanyaan 

g. Memvisualisasikan data untuk memberikan informasi berupa data temuan 

dengan menggunakan analisis data non statistik yaitu analisis yang dilakukan 

dengan cara membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia 

(Marzuki, 1997). 

h. Menafsirkan skor secara keseluruhan dengan menggunakan tafsiran Arikunto 

(1997 : 155). 
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Tabel 3. Tafsiran skor 

Skor (Persentase) Kriteria 

80,1%-100% Sangat tinggi 

60,1%-80% Tinggi 

40,1%-60% Sedang 

20,1%-40% Rendah 

0,0%-20% Sangat rendah 

 


