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This study aims to produce an encyclopedia of chemical calculations
that are feasible to be applied in schools, test the effectiveness of the
encyclopedia, and find out its practicality. The research design used
Thiagarajan development model, the 4D model (Define, Design,
Development, and Dissemination). Subjects were students of class X
MIA Prestasi, X MIA 1, and X MIA 2. The results of the feasibility
assessment by the validator, generally obtained the feasibility
category for the content aspect showed a fairly valid category, the
presentation aspect showed a very valid category, the language aspect
showed the category valid, and in the graphic aspect shows a valid
category. Meanwhile, the effectiveness can be seen from students'
classical learning completeness in each class, where the percentage of
students completing the X MIA Prestasi class, X MIA 1, and X MIA
2 is 76%, 93%, and 76% with effectiveness criteria that is effective,
very effective and effective successively. In practicality assessment,
practicality category in class X MIA Prestasi for aspects of interest,
ease of material, ease of language, time, and usefulness shows
practicality categories which are practical, less practical, practical,
practical and practical in a row, while in class X MIA 1 for each
aspect shows an entirely practical category, and in class X MIA 2
shows the whole category practically. In general, based on these
results it can be concluded that the encyclopedia of chemical
calculations developed is valid, effective and practical.
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan ensiklopedia perhitungan
kimia yang layak diterapkan di sekolah, menguji keefekifan
ensiklopedia tersebut, dan mengetahui kepratisannya. Desain
penelitian yang digunakan mengacu pada model pengembangan
Thiagarajan yaitu model 4D (Define, Design, Development, dan
Dissemination). Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA Prestasi,
X MIA 1, dan X MIA 2. Hasil penilaian kelayakan oleh validator,
secara umum diperoleh kategori kelayakan untuk aspek isi
menunjukkan kategori cukup valid, pada aspek penyajian
menunjukkan kategori sangat valid, pada  aspek bahasa menunjukkan
kategori valid, dan pada  aspek kegrafisan menunjukkan kategori
valid. Sementara itu, efektivitas dapat dilihat dari ketuntasan belajar
klasikal siswa tiap kelas, dimana persentase siswa tuntas kelas X
MIA Prestasi, X MIA 1, dan X MIA 2 sebesar 76%, 93%, dan 76%
dengan kriteria keefektivan yakni efektif, sangat efektif dan efektif
secara berturut-turut. Pada penilaian kepraktisan, kategori kepraktisan
pada kelas X MIA Prestasi untuk aspek ketertarikan, kemudahan



materi, kemudahan bahasa, waktu, dan kemanfaatan menunjukkan
kategori kepraktisan yaitu praktis, kurang praktis, praktis, praktis dan
praktis secara berturut-turut, sedangkan pada kelas X MIA 1 untuk
tiap aspek menunjukkan kategori seluruhnya praktis, dan pada kelas
X MIA 2 menunjukkan kategori seluruhnya praktis. Secara umum,
berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ensiklopedia
perhitungan kimia yang dikembangkan bersifat valid, efektif dan
praktis.

PENDAHULUAN
Salah satu ukuran kemajuan suatu

bangsa dapat dinilai dari kualitas
pendidikannya. Pendidikan merupakan satu
bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang
dinamis dan senantiasa berkembang. Salah
satu tujuan nasional yang tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan pemerintah berkewajiban
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan
nasional. Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab (UU RI No 20, 2003;
UU RI No 14, 2005).

Pendidikan dimaksudkan sebagai
upaya menciptakan situasi yang membuat
peserta didik mau dan dapat belajar atas
dorongan diri sendiri untuk mengembangkan
bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya
secara optimal kearah yang positif (Pidarta,
2007). Sarana pendidikan diperlukan untuk
dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.
Sarana pendidikan tersebut adalah sekolah.
Sekolah mempunyai andil dalam proses
transfer belajar. Dalam melakukan transfer
belajar ini, guru menggunakan buku pelajaran
sebagai media dan sumber belajar. Pemilihan
sumber belajar yang tepat akan berimbas pada
keberhasilan pengajaran yang dilakukan guru.
Guru sebagai pendidik hendaknya bisa cermat
dan teliti dalam memilih sumber belajar yang
digunakan selama proses mengajar. Hal ini
juga dikarenakan apabila sumber belajar yang
digunakan menarik bagi siswa maka siswa
akan termotivasi untuk membaca buku dan

belajar atas dorongan dari dirinya sendiri
(Depdiknas, 2006).

Analisis kebutuhan yang dilakukan
melalui studi pustaka dan wawancara, hasil
wawancara pada guru kimia di MAN 1
Mataram menunjukan bahwa materi
perhitungan kimia di kelas X semester 2
merupakan materi yang masih sulit untuk
dipahami oleh peserta didik khususnya pada
bahasan mengenai konsep mol. Materi konsep
mol berisi berbagai konsep-konsep disertai
hitungan. Hal tersebut menyebabkan peserta
didik masih kesulitan untuk membedakan
masing-masing dari perhitungan kimia tersebut
yang kemudian berdampak pada ketuntasan
belajar klasikal siswa. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara dengan guru kimia,
didapatkan nilai ulangan harian siswa materi
perhitungan kimia di MAN 1 Mataram yang
memiliki persen ketuntasan belajar klasikal
rendah. Berikut tabel ketuntasan belajar
klasikal siswa kelas X MIA 1, X MIA 2, dan X
MIA 3.

Tabel 1. Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa
Kelas X Semester II

Kelas
Jumlah
Siswa
Tuntas

Ketuntasan
Belajar
Klasikal

X MIA 1 11 33,3%
X MIA 2 16 39 %
X MIA 3 9 22,5 %

Sumber data: Arsip guru kimia Kelas X MIA
MAN 1 Mataram 2017.

Hasil studi awal yang dilakukan di MAN,
didapatkan bahwa sumber belajar yang
tersedia di sekolah tersebut masih dianggap
relatif susah untuk dipahami peserta didik.
Sumber belajar yang tersedia berupa LKS
yang belum secara spesifik membahas materi
perhitungan kimia, khususnya konsep mol.
Oleh karena itu, dibutuhkan sumber belajar
yang dapat lebih mempermudah peserta didik
dalam memahami materi perhitungan kimia
khususnya konsep mol.



Bentuk sumber belajar yang banyak
dikembangkan saat dapat berupa bahan ajar,
buku ajar maupun buku pengayaan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Musanni (2015) diperoleh bahwa bahan ajar
efektif dalam meningkatkan hasil belajar
siswa. Maryani (2011), mendefinisikan bahan
ajar sebagai seperangkat materi yang disusun
secara sistematis baik tertulis maupun tidak
sehingga tercipta lingkungan/suasana yang
memungkinkan siswa untuk belajar. Dengan
bahan ajar memungkinkan siswa dapat
mempelajari suatu kompetensi atau
kompetensi dasar secara runtut dan sistematis
sehingga secara akumulatif mampu menguasai
semua kompetensi secara utuh dan terpadu.
Joni (1984) dalam Harijanto (2007),
mengungkapkan beberapa fungsi bahan ajar
yaitu: (1)memberikan petujuk yang jelas bagi
pembelajar dalam mengelola kegiatan
pembelajaran;(2) menyediakan bahan atau alat
yang lengkap yang diperlukan untuk setiap
kegiatan; (3)merupakan media penghubung
antara pembelajar dengan pebelajar; dan (4)
dapat dipakaioleh pebelajar sendiri untuk
mencapai kemampuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Susilawati (2015) diperoleh buku ajar
sangat layak digunakan sebagai salah satu
altenatif dalam memotivasi mahasiswa dalam
mencapai tujuan. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Ahmad Fauzi, dan Radlyono Y.
(2012) menunjukkan bahwa adanya
keefektifan untuk menstimulus termotivasi
mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di
kelas menggunakan buku ajar yang
dikembangkan.

Selain bahan ajar dan buku ajar,
terdapat pula buku pengayaan yang meliputi
buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan
keterampilan, maupun buku pengayaan
kepribadian. Berbagai buku pengayaan yang
interaktif, variatif, dan inovatif telah
dikembangkan untuk menarik minat belajar
siswa, contohnya berupa ensiklopedia.
Ensiklopedia banyak dikembangkan karena
peran ensiklopedia sangat penting untuk
memperkaya dan menambah informasi tentang
ilmu pengetahuan (Depdiknas, 2007).
Ensiklopeda adalah buku atau serangkaian
buku yang menghimpun keterangan atau
uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu

pengetahuan dan seni yang disusun menurut
abjad atau menurut lingkungan ilmu (Tim
Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka
diperlukan penelitian pengembangan buku
pengayaan pengetahuan. Buku pengayaan
pengetahuan yang dikembangkan berupa
ensiklopedia perhitungan kimia yang dalam
hal ini khusus membahas konsep mol.
Ensiklopedia ini diharapkan dapat menjadi
buku referensi tambahan bagi siswa untuk
belajar ilmukimia materi perhitungan kimia,
khususnya mengenai konsep mol.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian

R&D (Research and Development) yang
bertujuan untuk mengetahui kelayakan,
keefektivan dan kepraktisan sumber belajar
ensiklopedia perhitungan kimia yang
dikembangkan. Desain penelitian yang
digunakan mengacu pada penelitian
pengembangan menurut Thiagarajan.
Penelitian pengembangan menurut
Thiagarajan terdiri atas beberapa tahapan.
Tahapan yang dilakukan disingkat dengan 4D.
Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap
utama yaitu Define (Pendefinisian), Design
(Perancangan), Development (Pengembangan),
dan Dissemination (Disemasi) (Haris, et al.,
2013). Subjek uji adalah seluruh siswa X MIA
MAN 1 Mataram yang terdiri dari kelas X
MIA Prestasi, X MIA 1, dan X MIA 2 yang
berjumlah 124 siswa. Teknik pengumpulan
data menggunakan lembar validasi, angket,
dan tes. Teknik lembar validasi digunakan
untuk pengujian kelayakan ensiklopedia
perhitungan kimia, teknik angket digunakan
untuk pengujian kepraktisan melalui angket
respon siswa sedangkan teknik tes digunakan
untuk pengujian keefektivan melalui post test.
Analisis data untuk pengujian kelayakan  dan
kepraktisan ensiklopedia dengan
mengkonversi data ordinal angket menjadi
data interval menggunakan bantuan program
Method of Successive Interval (MSI). Analisis
data keefektivan dengan membandingkan nilai
post test dengan KKM mata pelajaran kimia
yaitu sebesar 75. Untuk menentukan hasil
kentuntasan belajar klasikal siswa digunakan
rumus:



= TS 100 %
Keterangan :
p = Persentase siswa yang tuntas
T = Banyak siswa yang tuntas
S = Jumlah siswa dalam kelas

Kemudian dibandingkan dengan tabel kriteria
efektivitas hasil belajar.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Hasil Belajar

Presentase (%) Kriteria Evaluasi
p> 80 Sangat efektif
60 <p ≤ 80 Efektif
40 <p ≤ 60 Cukup efektif
20 <p ≤ 40 Kurang efektif
p ≤ 20 Tidak efektif

(Widoyoko, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Define (Pendefinisian)
Berdasarkan pada hasil tahapan

pendefinisian tersebut, diperlukan suatu
sumber belajar seperti ensiklopedia
perhitungan kimia yang digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan PP
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan pasal 19 tentang standar
proses, mengisyaratkan bahwa guru
diharapkan dapat mengembangkan
perencanaan pembelajaran. Dengan adanya
pengembangan sumber belajar ensiklopedia
perhitungan kimia membuat proses belajar
mengajar menjadi lebih menarik, membuat
siswa menjadi lebih aktif, dimana siswa dapat
memperoleh pengetahuannya sendiri melalui
suatu sumber belajar yang dapat menjelaskan
materi secara lebih mendalam dan dalam
tampilan yang menarik, sehingga akan
berdampak pada hasil belajar siswa.
Design (Perancangan)

Tahap perancangan dilakukan setelah
memperoleh gambaran dari tahap
pendefinisian. Dari tahap pendefinisian
diperoleh bahwa perlu dikembangkannya
suatu sumber belajar yang menarik seperti
ensiklopedia perhitungan kimia pada materi
perhitungan kimia khususnya konsep mol.

Adapun tampilan cover depan memuat
judul ensiklopedia dan nama penyusun serta
validator yang dikemas dengan tampilan yang
menarik sedangkan pada cover belakang
ensiklopedia menampilkan gambar sistem
periodik unsur berwarna sehingga tampilannya
pun menarik. Adapun tampilan isi
ensiklopedia terdiri dari pengantar yang berisi
uraian singkat mengenai ensiklopedia

perhitungan kimia. Setelah halaman
pengantar, terdapat halaman mengenai KD
(Kompetensi Dasar) dan indikator materi
perhitungan kimia yang dibahas pada
ensiklopedia serta materi pengantar mengenai
pentingnya perhitungan kimia. Halaman
selanjutnya berupa uraian materi perhitungan
kimia khususnya mengenai konsep mol yaitu
hubungan mol dengan jumlah partikel,
hubungan mol dengan massa, hubungan mol
dengan volume, serta hubungan mol dengan
konsentrasi  yang dibahas menggunakan
bahasa yang sederhana sehingga memudahkan
pembaca memahami materi yang dilengkapi
dengan soal dan penyelesaian serta
aplikasi/kegunaan kimia dalam kehidupan
sehari-hari. Bagian terakhir berupa daftar
pustaka.

Development (Pengembangan)
1) Uji kelayakan

Tahap validasi dilakukan oleh 4
validator ahli (dosen dan guru kimia)
untukmemperoleh kritik, serta saran, dan
masukan untuk kemudian dilakukan revisi
(perbaikan).



Selanjutnya dilakukan analisis melalui
lembar validasi kelayakan ensiklopedia
perhitungan kimia. Secara umum,
ensiklopedia perhitungan kimia yang
dikembangkan dikatakan valid. Adapun hasil
penilaian validator terhadap kelayakan
ensiklopedia perhitungan kimia secara umum
diperoleh skor kelayakan untuk aspek isi
sebesar 1 yang menunjukkan kategori cukup
valid, pada  aspek penyajian sebesar 2,59 yang
menunjukkan kategori sangat valid, pada
aspek bahasa sebesar 1 yang menunjukkan
kategori valid, dan pada  aspek kegrafisan
sebesar 1 yang menunjukkan kategori valid.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan
bahwa ensiklopedia yang dikembangkan
dinilai memiliki kelayakan isi yang cukup
valid, kelayakan penyajian yang sangat valid,
dan kelayakan bahasa serta kegrafisan yang
valid.

Ensiklopedia perhitungan kimia yang
dikembangkan dikatakan valid dikarenakan
ensiklopedia perhitungan kimia ini
menyajikan materi mengenai perhitungan
kimia khususnya konsep mol secara lebih
mendalam, bahasa yang digunakan mudah,
memberikan visualisasi yang dapat menarik
perhatian siswa. Secara umum dalam
pengembangannya ensiklopedia perhitungan
kimia ini disusun dengan memenuhi kriteria
bahan ajar yang baik yaitu (a) self
instructional, artinya buku ajar harus memberi
kesempatan dan mengakibatkan siswa belajar
secara mandiri. (b) self contained, artinya
seluruh materi pelajaran dari satu kompetensi

atau subkompetensi yang dipelajari terdapat
dalam satu buku ajar yang utuh. (c) stand
alone, artinya buku ajar yang dikembangkan
tidak tergantung atau harus digunakan
bersama-sama dengan buku ajar lain. (d)
adaptif, artinya buku ajar dapat menyesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
materi ajarnya dapat digunakan sampai kurun
waktu tertentu. (e) user friendly, artinya buku
ajar harus bersahabat dengan siswa, sangat
sederhana, mudah dipahami, mudah diakses,
dan menarik untuk dibaca (Depdiknas, 2003).

2) Uji keefektivan
Pengujian keefektifan dari

ensiklopedia perhitungan kimia ini terlihat
dari ketuntasan klasikal siswa tiap kelas.
Tabel 4. Ketuntasan Belajar Klasikal Siswa

Tiap Kelas

KELAS KETUNTASAN BELAJAR
KLASIKAL (%)

X MIA Prestasi 76
X MIA 1 93
X MIA 1 76

Secara umum, ensiklopedia
perhitungan kimia yang dikembangkan
dikatakan efektif. Keefektifan dari
ensiklopedia perhitungan kimia ini terlihat
dari ketuntasan klasikal siswa tiap kelas.
Dimana pada kelas X MIA Prestasi
mencapai ketuntasan sebesar 76% dengan
kategori efektif, pada kelas X MIA 1
mencapai ketuntasan sebesar 93% dengan
kategori sangat efektif, dan pada kelas X

Tabel 3.  Saran Validator Terhadap Kelayakan Ensiklopedia Perhitungan Kimia
Validator Saran

Validator I

1. Revisibagianpenutup pada pengantarensiklopediaperhitungankimia
2. Perbaikancarapenyetaraanpersamaanreaksi
3. Perbaikancarapenulisan kata
4. Penambahanpenjelasanmengenaisatuandalamilmukimia
5. Perbaikanbeberapa kata dan kalimat

Validator II

1. Gambar pada cover depan
2. Penambahangambarsistemperiodikunsur pada cover belakang
3. Penambahannamapenyusun dan validator pada cover depan
4. Perbaikanbeberapa kata pada pengantar
5. Perbaikanmengenaikejelasansoal
6. Pengisiankolom yang kosong

Validator III 1. Penambahanvariasisoal dan penyelesaian

Validator
IV

1. Pemanfaatankolomkosong
2. Penambahanjumlahsoal dan penyelesaian
3. Perbaikangambarsistemperiodikunsur



MIA 2 mencapai ketuntasan sebesar 76%
dengan kategori efektif. Hal ini
menunjukkan secara umum penggunaan
dapat dikatakan efektif, dapat membantu
siswa dalam memahami materi perhitungan
kimia khususnya konsep mol. Pemanfaatan
sumber belajar seperti ensiklopedia akan
berpengaruh terhadap motivasi dan hasil
belajar siswa (Susana, 2005). Kesiapan
sistem memori siswa untuk menyerap,
mengelola, dan menyiapkan item-item
informasi dan pengetahuan yang dipelajari
siswa akan dapat mempengaruhi prestasi
belajar siswa (Muhibbin, 2007).

3) Uji kepraktisan
Pengujian kepraktisan ensiklopedia
perhitungan kimia ditinjau dari angket respon
siwa untuk mengetahui respon siswa setelah
menggunakan ensiklopedia perhitungan kimia
dalam pembelajaran.

Secara umum, ensiklopedia
perhitungan kimia yang dikembangkan pada
kategori praktis. Kepraktisan ensiklopedia
perhitungan kimia di lihat dari hasil analisis
angket respon siswa.  Mengenai aspek
kepraktisan kemudahan materi, hasil angket
respons siswa kelas X MIA P, X MIA 1,
dan X MIA 2 yang menunjukkan skor
kepraktisan setuju materi yang disajikan
dalam ensiklopedia ini mudah untuk
dipahami sebesar 1, 3,59, dan 3,16 dengan
kategori praktis, cukup praktis dan praktis
secara berturut-turut. Hal ini dikarenakan
dalam penyusunan ensiklopedia perhitungan
kimia ini mengacu pada tujuan
pembelajaran serta uraian materi yang telah
sesuai dengan kompetensi dasar (KD),
sebagaimana halnya persyaratan untuk
penyusunan sumber belajar yang baik.
Dalam menyusun sumber belajar perlu
memperhatikan kurikulum (Ibrahim, 2010).

Dari segi aspek kemudahan bahasa,
hasil angket respons siswa kelas X MIA P,
X MIA 1, dan X MIA 2 yang menunjukkan
skor kepraktisan setuju kalimat dan paragraf
yang digunakan dalam ensiklopedia ini jelas
dan mudah dipahami sebesar 2,89, 3,48, dan
2,19 dengan kategori seluruhnya praktis.
Hal ini disebabkan dalam penyusunan
ensiklopedia ini menggunakan bahasa yang
Indonesia yang benar. Selain itu, kalimat
yang digunakan jelas, tidak berbelit-belit,
mudah dipahami, dan biasa digunakan.
Bahasa dan pemilihan kalimat merupakan
faktor penting dalam mengembangkan
produk. Oleh karena itu, pemilihan kata,
penggunaan kalimat yang efektif, dan
penyusunan paragraf yang bermakna, sangat
berpengaruh terhadap produk yang
dikembangkan (Belawati, et al., 2004).
Selain itu, hasil angket respons siswa
lainnya kelas X MIA P, X MIA 1, dan X

MIA 2 yang menunjukkan skor kepraktisan
setuju bentuk dan ukuran huruf pada
ensiklopedia mudah dibaca sebesar 3,13,
2,58, dan 3,38 dengan kategori seluruhnya
praktis.  Nilai tersebut diperoleh karena tipe
huruf dan ukuran yang digunakan dalam
menyusun ensiklopedia mudah untuk
dibaca, dipahami, jelas, serta ukuran yang
sesuai. Dalam penyusunan bahan ajar cetak
sangat penting memperhatikan
stimulan/kemenarikan dan kemudahan
untuk dibaca (Depdiknas, 2004).

Untuk aspek ketertarikan, hasil
angket respons siswa kelas X MIA P, X
MIA 1, dan X MIA 2 yang menunjukkan
skor kepraktisan setuju ilustrasi dapat
memberikan motivasi untuk mempelajari
materi sebesar 2,55, 2,67, dan 2,77 dengan
kategori seluruhnya praktis.Hal ini
dikarenakan kualitas gambar yang
digunakan dalam ensiklopedia gambar jelas,
menarik, memperjelas penyampaian uraian,

Tabel 5. Hasil Uji Kepraktisan Ensiklopedia Perhitungan Kimia

No Aspek
Kelas

X MIA Prestasi X MIA 1 X MIA 2
Skor Kategori Skor Kategori Skor Kategori

1 Ketertarikan 3,35 P 2,68 P 2,58 P
2 Kemudahan materi 1 KP 2,51 P 3,17 P
3 Kemudahan bahasa 3,12 P 2,58 P 2,39 P
4 Waktu 3,35 P 3,54 P 3,39 P
5 Kemanfaatan 3,54 P 3,31 P 2,80 P



dan representatifuntuk penyampaian konsep.
Suatu gambar atau foto dapat memberikan
gambaran nyata yang menunjukkan objek
sesungguhnya, memberikan makna
pembelajaran yang lebih hidup dan tepat
dibanding dengan kata-kata sehingga
merangsang kemampuan berpikir siswa
(Komalasari, 2011). Dengan demikian,
sumber belajar akan berpengaruh positif
terhadap kegiatan pembelajaran, terutama
pada peningkatan motivasi belajar siswa.
Selain itu, hasil angket respons siswa
lainnya kelas X MIA P, X MIA 1, dan X
MIA 2 yang menunjukkan skor kepraktisan
setuju mengenai tampilan ensiklopedia ini
menarik sebesar 2,44, 3,91, dan 2,56 dengan
kategori seluruhnya praktis. Hal ini
dikarenakan ensiklopedia perhitungan kimia
dikemas dengan bagus, kertas sampul
menggunakan kertas embos 120 gram dan
dilaminasi sehingga terlihat mengkilap dan
tahan air, kertas ensiklopedia menggunakan
kertas embos denganukuran A4 120 gram
sehingga tidak tembus jika digunakan bolak-
balik, ukuran ensiklopedia juga tidak terlalu
besar juga tidak terlalu kecil karena
menggunakan ukuran kertas A4. Sumber
belajar harus memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain: praktis, mudah
diperoleh, fleksibel, sesuai dengan tujuan,
serta dapat memotivasi siswa. Kemasan
yang bagus tersebut memancing minat siswa
untuk belajar (Ibrahim, 2010) dan
(Prastowo, 2012).

Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa ensiklopedia pehitungan
dikembangkan sangat valid berdasarkan
penilaian isi, kebahasaan, kegrafisan dan
penyajiaannya. Ensiklopedia perhitungan
kimia praktis digunakan dalam
pembelajaran karena pembelajaran dengan
menggunakan ensiklopedia dapat terlaksana
dengan baik terlihat dari hasil respon siswa.
Selain itu, hasil belajar siswa juga
menunjukkan bahwa ensiklopedia efektif
untuk mencapai kompetensi-kompetensi
(Faridah, et al., 2014) terkait materi
perhitungan kimia khususnya konsep mol
terlihat dari persentase ketuntasan belajar
klasikal siswa atau dengan kata lain mampu
meningkatkan hasil belajar peserta didik
(Hidayat, et al., 2015). Ensiklopedia dapat

dijadikan sumber belajar alternative yang
digunakan untuk memberikan informasi
secara akurat dan terbaru serta dapat
memperluas wawasan bagi pembacanya
(Vanessa, 2013). Ensiklopedia mampu
memberikan visualisasi yang dapat menarik
minat siswa dalam proses pembelajaran
(Tantriadi, 2013) dengan menyajikan
gambar-gambar sehingga dapat membantu
menjelaskan uraian yang diberikan (Riko,
2010). Sumber belajar menjadi factor
penting dalam pengelolaan pembelajaran
(Navy, 2013) karena pemanfaatan sumber
belajar seperti ensiklopedia akan
berpengaruh terhadap motivasi dan hasil
belajar siswa (Susana, 2005), oleh karena itu
keberadaan ensiklopedia sangat diperlukan
sebagai sumber belajar siswa.

Dissemination (Desimasi)
Pada tahapan desimasi produk

ensiklopedia perhitungan kimia dilakukan
melalui seminar dan publikasi artikel.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Hasil penilaian kelayakan oleh validator,

secara umum diperoleh kategori kelayakan
untuk aspek isi menunjukkan kategori
cukup valid, pada  aspek penyajian
menunjukkan kategori sangat valid, pada
aspek bahasa menunjukkan kategori valid,
dan pada  aspek kegrafisan menunjukkan
kategori valid.

2. Hasil pengujian keefektifan produk
ensiklopedia perhitungan kimia diperoleh
tingkat keefektifan yang berbeda-beda di
tiap kelas, dimana pada kelas X MIA
Prestasi diperoleh persentase ketuntasan
belajar klasikal sebesar 76% yang
menunjukkan kategori efektif, kelas X
MIA 1 diperoleh persentase ketuntasan
belajar klasikal sebesar 93% yang
menunjukkan kategori sangat efektif, dan
X MIA 2 diperoleh persentase ketuntasan
belajar klasikal sebesar 76% yang
menunjukkan kategori efektif.

3. Hasil pengujian kepraktisan ensiklopedia
perhitungan kimia melalui angket respon
siswa diperoleh kategori kepraktisan pada
kelas X MIA Prestasi untuk aspek



ketertarikan, kemudahan materi,
kemudahan bahasa, waktu, dan
kemanfaatan adalah praktis, kurang
praktis, praktis, praktis dan praktis secara
berturut-turut. Pada kelas X MIA 1
kategori kepraktisan untuk aspek
ketertarikan, kemudahan materi,
kemudahan bahasa, waktu, dan
kemanfaatan menunjukkan kategori
seluruhnya praktis. Sedangkan pada kelas
X MIA 2 kategori kepraktisan untuk aspek
ketertarikan, kemudahan materi,
kemudahan bahasa, waktu, dan
kemanfaatan menunjukkan kategori
seluruhnya praktis.
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