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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu kuantitatif 

eksperimen yang merupakan tahap untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk 

daun Gandasil D dan pupuk Guano terhadap pertumbuhan tanaman kangkung 

darat (Ipomoea reptans Poir), dan tahap kedua merupakan tahap pengembangan 

hasil penelitian sebagai media belajar biologi berupa booklet. Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

A. Penelitian Tahap I (Kuantitatif Eksperimen) 

1. Rancangan Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen. Salah satu 

alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut karena dalam proses penelitian 

dibutuhkan kerja yang ringkas, terbatas dan memilah permasalahan menjadi 

bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka yang selanjutnya 

dianalisis menggunakan statistik. 

b. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan 

kepada suatu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan 

sesuatu atau lebih kelompok kontrol. Maka dari itu, penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai penelitian eksperimen karena dalam prosesnya dilakukan percobaan untuk 
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mengetahui pengaruh pemberian pupuk daun Gandasil D dan pupuk Guano 

terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir). 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan pada tiap perlakuan, diantaranya (P0) 

merupakan kontrol dimana tanaman kangkung tidak diberi pupuk Guano dan 

pupuk daun Gandasil D, (P1) dengan pupuk Guano, (P2) dengan pupuk daun 

Gandasil D dan (P3) gabungan pemberian pupuk Guano dan pupuk daun Gandasil 

D. 

2. Variabel Penelitian 

Berikut penjabaran variabel pada penelitian ini:  

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah P0 = 0 gr/m
2
 pupuk Guano dan 

0 gr/L pupuk daun Gandasil D, P1 = 500 gr/m
2
 pupuk Guano, P2 = 2 gr/L pupuk 

daun Gandasil D dan P3 = 500 gr/m
2
 pupuk Guano dan 2 gr/L pupuk daun 

Gandasil D.  

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan 

lebar daun. 

c. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu benih kangkung darat, media 

tanam dan pola penyiraman. 

3. Populasi dan Sampel 
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Populasi adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen sejenis tetapi dapat 

dibedakan karakteristiknya, jadi populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu dan 

ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan atas 

penelitian yang dilakukan.
61

 Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman 

kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) di Dusun Joho Desa Joho Kecamatan 

Pace Kabupaten Nganjuk. 

Sedangkan sampel merupakan individu yang dapat mewakili suatu 

populasi dan digunakan untuk meneliti data yang akan diproses. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 20 tanaman kangkung darat (Ipomoea 

reptans Poir). 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

berfungsi untuk mengukur suatu fenomena.
62

 Kegiatan pengumpulan data saat 

melakukan penelitian mengacu pada instrumen penelitian sehingga data yang di 

dapat bersifat alami dan sistematis. Berikut instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.1. Alat dan Bahan yang digunakan untuk Penelitian. 

Alat/Bahan Fungsi 

Alat: 

Cangkul 
Untuk mengolah tanah yang digunakan 

sebagai media tanam 

Tongkat gejik  
Untuk melubangi tanah yang akan diisi 

benih tanaman 

Selang  
Untuk mengalirkan air saat menyirami 

tanaman 
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 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD”, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hal. 80. 
62

Ibid., hal. 92. 
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Kertas label 
Untuk menandai tanaman yang diberi 

perlakuan 

Alat tulis dan kertas Untuk mencatat hasil penelitian 

Sendok takar  
Untuk menakar pupuk padat yang akan 

dilarutkan 

Botol semprotan 
Sebagai wadah pupuk cair yang akan 

disemprotkan pada tanaman 

Kamera  
Untuk mendokumentasikan hasil 

penelitian 

Bahan: 

Benih kangkung darat (Ipomoea 

reptans Poir) 
Sebagai objek penelitian 

Pupuk Guano Sebagai bahan pemupukan 

Pupuk daun Gandasil D Sebagai bahan pemupukan 

Air 
Sebagai pelarut pupuk dan untuk 

menyirami tanaman 

 

Tabel 3.2. Tabel Tinggi Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir). 

No. Perlakuan 
Hari 

ke- 

Ulangan ke- 
Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1. P0 

15       

20       

25       

2. P1 

15       

20       

25       

3. P2 

15       

20       

25       

4. P3 

15       

20       

25       

 

Tabel 3.3. Tabel Jumlah Daun Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir). 

No. Perlakuan 
Hari 

ke- 

Ulangan ke- 
Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1. P0 

15       

20       

25       

2. P1 

15       

20       

25       

3. P2 

15       

20       
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25       

4. P3 

15       

20       

25       

 

Tabel 3.4. Tabel Lebar Daun Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir). 

No. Perlakuan 
Hari 

ke- 

Ulangan ke- 
Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1. P0 

15       

20       

25       

2. P1 

15       

20       

25       

3. P2 

15       

20       

25       

4. P3 

15       

20       

25       

 

Keterangan: 

P0 = 0 gr/m
2 
pupuk Guano dan 0 gr/L pupuk daun Gandasil D 

P1 = 500 gr/m
2
 pupuk Guano 

P2 = 2 gr/L pupuk daun Gandasil D 

P3 = 500 gr/m
2
 pupuk Guano dan 2 gr/L pupuk daun Gandasil D 

5. Data dan Sumber Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil percobaan peneliti yang dituliskan pada 

tabel instrumen penelitian untuk selanjutnya dianalisis. Data yang akan 

didapatkan peneliti nanti berupa tinggi tanaman, jumlah daun per rumpun, dan 

lebar daun per rumpun. Sedangkan data kualitatif disini dapat berupa kata-kata 
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atau kalimat deskriptif yang menjelaskan mengenai data kuantitatif yang telah 

didapatkan peneliti.  

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung didapat 

peneliti melalui kegiatan percobaan dan pengamatan terhadap pengaruh pupuk 

Guanodan pupuk daun Gandasil D terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. 

Sedangkan data sekunder didapat peneliti dari studi literatur yang relevan, seperti 

buku dan jurnal penelitian yang dapat mendukung informasi peneliti dalam 

melakukan penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah-langkah atau kegiatan 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya 

dan cara yang paling relevan dengan penelitian yang diangkat sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan data yang diperolehnya. Berikut tahap pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti: 

a. Eksperimen  

Pengumpulan data dengan eksperimen berarti melakukan suatu kegiatan 

percobaan berdasarkan beberapa tahap berikut: 

1) Menyiapkan nampan, kain, kertas minyak, benih tanaman kangkung darat dan 

air untuk proses perkecambahan benih kangkung. 

2) Merendam benih kangkung pada air selama 2 jam. 

3) Kain dibasahi dengan sedikit air agar lembab lalu di taruh pada nampan. 
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4) Setelah dua jam, benih kangkung diambil dari rendaman dan dipindah pada 

kain yang sudah dilebabkan sebelumnya lalu ditutup dengan kertas minyak 

dan kain lagi. 

5) Nampan yang berisi benih tanaman kangkung di letakkan pada tempat yang 

gelap dan lembab selama 3 hari. 

6) Memilih benih yang sudah berkecambah sepanjang kurang-lebih 2 cm, 

selanjutnya benih disiapkan untuk di tanam pada tanah sebagai media tanam.  

7) Menyiapkan media tanam berupa tanah yang homogen dan kaya akan humus 

untuk digemburkan terlebih dahulu. 

8) Lahan yang dijadikan sebagai media tanam dilubangi menggunakan tongkat 

gejik. Fungsi pemberian lubang adalah sebagai tempat meletakkan benih 

tanaman kangkung yang akan ditanam. Jarak antar lubang kurang lebih 15 

cm. 

9) Penyemaian benih kangkung yang telah berkecambah pada lahan yang telah 

disiapkan dengan diisi 4 benih per lubang.  

10) Setelah semua lubang diisi benih, selanjutnya ditutup dengan menaburkan 

tanah pada lubang tersebut.  

11) Untuk perlakuan pupuk Guano, dilakukan dengan menaburkan pupuk Guano 

sebanyak 500 gr untuk setiap m
2
 di atas lahan pada hari pertama penanaman.  

12) Untuk perlakuan pupuk daun Gandasil D, dimulai dengan melarutkan 2 gr 

pupuk daun Gandasil D pada 1 liter air  lalu ditaruh pada botol spray dan siap 

digunakan. Pengaplikasian pupuk daun Gandasil D dilakukan dengan 

menyemprotkan pupuk cair tersebut pada bagian daun tanaman. 
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Penyemprotan dimulai saat tanaman kangkung sudah tumbuh hingga empat 

helai daun (hari ke-7). Selanjutnya penyemprotan dilakukan secara berkala 

pada usia ke 7, 14 dan 21 HST (hari setelah tanam) sesuai anjuran yang telah 

ditentukan.  

13) Untuk perlakuan pupuk gabungan dilakukan dengan cara mengaplikasikan 

pupuk Guano dan pupuk daun Gandasil D sama seperti langkah ke-11 dan 12. 

14) Memberikan tanda atau label pada tanaman yang dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

15) Menghitung tinggi tanaman, jumlah daun dan lebar daun kangkung pada hari 

ke-15, 20 dan 25 hst (hari setelah tanam). 

b. Observasi  

Kegiatan observasi dan pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 

pada hari ke-15, 20, dan 25. Pengambilan data terkait parameter pertumbuhan 

dituliskan pada tabel instrumen yang telah dirancang.  

Parameter yang diamati pada tanaman kangkung diantaranya tinggi 

tanaman, jumlah daun dan lebar daun tanaman kangkung. Pengukuran tinggi 

tanaman dilakukan dengan cara mengukur setiap tanaman mulai dari titik tumbuh 

tanaman sampai titik tumbuh maksimal (ujung apikal) lalu diambil rata-ratanya 

per rumpun dalam satuan centimeter. Jumlah daun dapat diketahui dengan 

menghitung semua daun yang telah membuka sempurna mulai dari bawah sampai 

pucuk pada setiap rumpun tanaman dengan satuan lembar. Daun muda yang 

masih menggulung, berlubang ataupun yang telah menguning tidak diikutkan 

dalam perhitungan. Sedangkan untuk mengukur lebar daun dilakukan dengan 
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mencari titik tengah tulang daun lalu diukur lebar daunnya. Data lebar setiap daun 

di cari rata-ratanya per rumpun dengan satuan centimeter.  

Selain indikator-indikator yang tertera pada tabel instrumen, observasi 

juka dilakukan untuk mencatat beberapa faktor yang juga ikut serta berpengaruh 

pada pertumbuhan tanaman. Faktor tersebut bisa berupa suhu dan iklim 

lingkungan penelitian. 

c. Dokumentasi  

Tahap yang selanjutnya yaitu dokumentasi atau pengambilan foto. Tujuan 

dari kegiatan dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data berupa foto atau 

gambar mengenai perubahan-perubahan tanaman kangkung setelah diberikan 

perlakuan berupa pemberian pupuk Guano dan pupuk daun Gandasil D. Selain itu, 

dokumentasi juga digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwa percobaan yang dilakukan dan data yang disajikan adalah benar adanya 

(valid) dan akurat. Karena penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, 

maka dokumentasi berupa foto akan digunakan dalam pembuatan bahan ajar 

berupa booklet. 

7. Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dicantumkan pada BAB I. 

Data pada penelitian ini berupa angka, sehingga teknik analisis datanya 

menggunakan metode statistik, dalam hal ini peneliti menggunakan SPSS. Uji 

yang akan dilakukan peneliti termasuk dalam uji parametrik, yaitu uji one way 



50 

 

ANOVA dan dilanjut dengan uji BNT. Uji one-way ANOVA terdapat dua uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  

a. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui darimana data tersebut 

berasal, apakah dari populasi distribusi normal ataukah berasal dari dalam sebaran 

normal. Selain itu, uji normalitas juga digunakan untuk mengukur data berskala 

ordinal, rasio ataupun interval. Data berasal dari distribusi yang normal 

merupakan syarat dari suatu data agar bisa dilakukan uji normalitas.
63

 

Dasar dari pengambilan uji normalitas sebagai berikut: 

1) Bila nilai signifikan ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Bila nilai signifikan < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Uji Normalitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Memasukkan data pada worksheet SPSS.   

2) Memilih “Analyze” -“Non Parametric Test”-“1 sample K-S”.   

3) Memasukkan variabel yang menjadi variabel terikat ke dalam kotak 

“Dependent List”. Variabel yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

perubahan ke kotak “Factor”. Kemudian, pada “Test Distribution” pilih 

“Normal” lalu klik “OK”.   

4) Hasil pengujian normalitas data dengan SPSS akan standar dalam muncul dan 

dapat diinterpretasikan normal atau tidaknya data. 

b. Uji Homogenitas 
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2017), hal. 79. 
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Tujuan dari dilakukannya uji homogenitas yaitu untuk mengetahui bahwa 

dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang sama. Uji 

homogenitas ini termasuk uji prasyarat dalam uji parametrik one way ANOVA.
64

 

Dasar pengambilan uji homogenitas sebagai berikut: 

1) Bila nilai signifikan ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Bila nilai signifikan ˂ 0,05 maka data berdistribusi tidak normal 

Uji homogenitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Mengisi data pada worksheet SPPS, yang terdiri atas “Data View” dan 

“Variable View”. Data view berisi data yang akan diuji keseragamannya. 

Sebelum mengisi data view, variable view diisi terlebih dahulu. Variable 

view berisi informasi terkait variabel penelitian. 

2) Memilih menu “Analyze”-“Compare Means”-“One-way ANOVA”.   

3) Memasukkan variabel yang menjadi variabel terikat ke dalam kotak 

“Dependent List”. Variabel yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

perubahan ke kotak Factor. 

4) Memilih “Option”, lalu memberi tanda centang pada “Descriptive dan 

Homogeneity-of-variance”.   

5) Memilih “Continue”, lalu “OK”. Hasil uji akan muncul pada “Output”. 

6) Hipotesis dapat diterima atau ditolak sesuai dengan pengambilan keputusan 

yang telah dibuat berdasarkan nilai signifikansi. 

c. Uji One-way ANOVA 
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Tujuan dilakukannya uji One-way ANOVA adalah untuk membandingkan 

lebih dari dan dua rata-rata serta menguji kemampuan generalisasi.
65

 Beberapa 

syarat yang harus dipenuhi yaitu data dari populasi atau sampel berjenis rasio, 

sampel yang diuji lebih dari dua kelompok, populasi yang akan diuji berdistribusi 

normal dan varian dari setiap sampel harus sama.  

Dasar penentuan taraf signifikan pada uji One-way ANOVA sebagai 

berikut: 

1) Bila nilai signifikan α ≤ 0,05 maka H0 diterima dan Hα ditolak yang artinya 

rata-rata kedua perlakuan memiliki kesamaan secara signifikan. 

2) Bila nilai signifikan α ˃ 0,05 maka H0 ditolak dan Hα diterima, artinya rata-

rata kedua perlakukan memiliki perbedaan secara signifikan. 

Adapun langkah dalam melakukan uji One Way ANOVA dengan 

menggunakan bantuan SPSS, yaitu sebagai berikut:  

1) Mengisi data pada worksheet SPPS, yang terdiri atas “Data View” dan 

“Variable View”. Data view berisi data yang akan diuji keseragamannya. 

Sebelum mengisi data view, variable view diisi terlebih dahulu. Variable view 

berisi informasi terkait variabel penelitian.  

2) Memilih menu “Analyze”-“Compare Means”-“One-way ANOVA”.  

3) Memasukkan variabel yang menjadi variabel terikat ke dalam kotak 

“Dependent List”. Variabel yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

perubahan ke kotak “Factor”. 

d. Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 
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Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) merupakan metode yang digunakan 

sebagai acuan nilai BNT dalam menentukan apakah terdapat perbedaan dari rata-

rata dua perlakuan yang berbeda secara statistik. 

 

B. Penelitian Tahap II (Pengembangan) 

1. Model Pengembangan 

Hasil dari penelitian ini akan dikembangkan sebagai bahan ajar berupa 

booklet. Booklet ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

bahan ajar bagi pelajar, guru ataupun masyarakat umum. Di jenjang pendidikan, 

bahan ajar mengenai pengaruh pemberian pupuk Guano dan pupuk daun Gandasil 

D terhadap pertumbuhan tanaman Kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) ini 

dapat menjadi referensi dalam mata pelajaran Biologi materi Pertumbuhan 

Tanaman.  

Dalam pengembangan bahan ajar berupa booklet ini, peneliti 

menggunakan suatu model rancangan, yaitu ADDIE. Model pengembangan 

ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry dimana model ini terdiri atas lima 

tahapan yaitu analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation).
66

 

2. Prosedur Pengembangan 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengembangan bahan 

ajar booklet ini menggunakan model pengembangan ADDIE, berikut adalah 
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penjabaran dari setiap tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan 

pengembangan: 

a. Tahap Analisis (Analysis) 

Dalam tahap ini peneliti akan membuat angket kebutuhan yang akan 

dibagikan ke mahasiswa jurusan tadris biologi IAIN Tulungagung. Angket 

ditujukan untuk mengetahui apakah dalam proses pembelajaran dibutuhkan suatu 

sumber belajar berupa booklet. Dari hasil pencarian yang dilakukan peneliti 

sampai sekarang belum banyak variasi bahan ajar cetak yang dapat digunakan 

pelajar dalam menunjang proses belajar. Oleh karena alasan tersebut, 

pengembangan bookletdirasa perlu dilakukan.  

b. Tahap Desain (Design) 

Setelah melakukan tahap analisis baru bisa melangkah ke tahap 

selanjutnya, yaitu tahap desain. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pembuatan produk: 

1) Merancang desain produk dengan cara membuat sketsa atau gambaran 

mengenai desain produk yang akan dibuat. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam pembuatan produk karena sebelumnya sudah 

ada gambaran mengenai produk yang ingin dibuat. 

2) Selanjutnya dilakukan penyusunan materi sebagai isi atau inti dari bahan ajar 

booklet yang dibuat. Materi tentunya berisi mengenai hasil dari penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk 

Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir)”. 
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3) Penyusunan gambar atau foto dari hasil penelitian. Dalam sebuah booklet, 

gambar atau foto merupakan titik ketertarikannya sebagai bahan ajar untuk 

menunjang imajinasi pembacanya. Ketersediaan gambar atau foto ini akan 

mendukung minat pembaca dalam belajar morfologi tanaman karena lebih 

menarik. 

c. Tahap Pengembangan (Development) 

1) Pembuatan booklet 

Proses pembuatan bookletdilakukan dengan mengacu pada rancangan yang 

telah dibuat oleh peneliti. Pembuatan booklet dilakukan dengan memanfaatkan 

kemampuan dari peneliti sendiri dalam mengoperasikan software Photoshop. 

Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peneliti dalam 

mengoperasikan software tersebut akan mempermudah peneliti dalam pembuatan 

booklet yang sesuai aturan dan sesuai selera atau desain awal peneliti. Setelah 

desain dibuat, yang selanjutnya dilakukan peneliti adalah mencetak desain 

tersebut. 

2) Validasi ahli materi dan ahli media 

Setelah produk dicetak, selanjutnya peneliti harus melakukan validasi. 

Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan melakukan 

validasi terhadap materi yang tertuang di dalam booklet, sedangkan ahli media 

melakukan validasi terhadap produk yang dalam hal ini adalah booklet sebagai 

bahan ajar. 

d. Tahap Implementasi (Implementation) 
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Pada tahap ini, metode dan rancangan yang telah dikembangkan 

selanjutnya diimplementasikan di dalam kelas atau pada kondisi nyata yang 

sebenarnya. Namun pada penelitian ini, tahap implementasi dilakukan hanya 

sebatas untuk mengetahui uji keterbacaan. 

e. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan dengan pengisian angket oleh sasaran media 

yang tekah dikembangkan. Tahap ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

nilai kelayakan media yang telah dikembangkan. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada tahap pengembangan ini merupakan instrumen 

validasi booklet sebagai media belajar yang dibagi menjadi 3, yakni instrumen 

untuk kelayakan materi, instrumen untuk kelayakan media dan responden 

(mahasiswa Tadris Biologi IAIN Tulungagung). Aspek yang terdapat dalam 

instrumen kelayakan materi terdiri dari kelayakan isi, kelayakan materi dan 

kelayakan penyaji. Aspek yang dinilai untuk kelayakan media yaitu kelayakan 

kegrafikan. Sedangkan untuk responden terdiri dari aspek tampilan, aspek 

penyajian materi dan aspek kemanfaatan.  

a) Instrumen Kelayakan Booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk 

Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir)” untuk Ahli Materi. 

Kisi-kisi instrumen kelayakan booklet untuk ahli materi dapat dilihat pada 

tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Booklet untuk Ahli materi. 

Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian Deskripsi 

Kelayakan 

Isi 

1. Keakuratan konsep dan 

definisi 

Konsep dan definisi yang termuat di 

dalam booklet tidak menimbulkan 

multi-tafsir dan sesuai dengan konsep 

dari definisi yang berlaku dalam bidang 

Biologi. 

2. Keakuratan Fakta dan 

Data 

Fakta dan data yang disajikan sesuai 

dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman pembaca. 

3. Keakuratan Gambar Gambar yang dimuat dalam booklet 

sesuai dengan kenyataan dan efisien 

untuk meningkatkan pemahaman 

pembaca. 

4. Keakuratan Istilah Istilah-istilah sesuai dengan kelaziman 

yang berlaku dalam bidang Ilmu 

Biologi. 

Kelayakan 

Materi 

5. Tata Bahasa  Penggunaan tata bahasa sesuai dengan 

kaidah EYD. 

6. Ketepatan Nama Ilmiah Penulisan nama ilmiah sesuai dengan 

kelaziman yang berlaku dalam bidang 

Ilmu Biologi. 

7. Ketepatan Penjelasan 

Materi 

Penjelasan materi menunjang 

pemahaman pembaca mengenai 

gambar, tabel atau grafik yang tertera 

pada booklet. Materi yang dimuat 

mengenai Pertumbuhan Tanaman yang 

dispesifikasikan untuk penelitian ini. 

8. Keruntutan Isi Materi Penyajian materi di dalam booklet 

sesuai dengan urutan materi yang 

terdapat pada daftar isi. 

Kelayakan 

Penyajian 

9. Keruntutan Konsep Konsep yang disajikan runtut mulai dari 

yang mudah ke sukar, dari yang 

sederhana ke kompleks dan dari yang 

konkret ke abstrak. 

*) diadaptasi dari aspek kelayakan isi dan kelayakan penyajian menurut BSNP 

tahun 2008. 

 

Instrumen penilaian kelayakan booklet untuk ahli materi dapat dilihat pada 

Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Instrumen Penilaian Ahli Materi. 

No. Krtiteria Penilaian 
Alternatif Pilihan 

SK K B SB 

Aspek Kelayakan Isi 

1. Keakuratan konsep dan definisi     



58 

 

2. Keakuratan fakta dan data     

3. Keakuratan gambar     

4. Keakuratan istilah     

Aspek Kelayakan Materi 

5. Tata bahasa     

6. Ketepatan nama ilmiah     

7. Ketepatan penjelasan materi     

8. Keruntutan isi materi     

Aspek Kelayakan Penyajian 

9. Keruntutan konsep     

 

b) Instrumen Kelayakan Booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk 

Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir)” untuk Ahli Media. 

Kisi-kisi instrumen kelayakan booklet untuk ahli media dapat dilihat pada 

Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Booklet untuk Ahli Media. 

Aspek 

Penilaian 
Kriteria Penilaian Deskripsi 

Kelayakan 

Kegrafikan 

1. Kesesuaian ukuran 

booklet dengan standar 

ISO 

Booklet berukuran A5 landscape (21,0 x 

14,8) cm atau (210 x 148) mm atau 

(8,27 x 5,83) inci. 

2. Kesesuaian ukuran 

dengan isi materi 

Ukuran booklet sesuai dengan isi materi 

yang mempengaruhi tata letak bagian isi 

dan jumlah halaman. 

3. Kesesuaian unsur tata 

letak pada cover depan 

dan cover belakang 

secara harmonis 

memiliki irama, 

kesatuan dan 

konsistensi. 

Desain cover depan dan belakang 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

dinamis baik dari segi warna, ilustrasi 

ataupun tipografi. Cover juga memiliki 

keterkaitan dengan materi yang dimuat 

didalam booklet. 

4. Menampilkan pusat 

pandang 

Guna memberikan daya tarik awal dari 

booklet yang ditentukan oleh ketepatan 

letak unsur atau materi yang ditampilkan 

atau ditonjolkan diantara unsur atau 

materi lainnya sehingga memperjelas 

tampilan ilustrasi atau teks dan elemen 

dekoratifnya. 

 5. Ketepatan pemilihan 

warna dan pengaturan 

Memperhatikan unsur warna yang 

ditampilkan dan sesuai dengan tata 
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tata letak letaknya yang menimbulkan kesan 

harmonis. 

6. Keterbacaan huruf Pemilihan jenis font dan ukurannya 

(tidak terlalu besar atau terlalu kecil) 

menyesuaikan dengan ukuran booklet. 

7. Pemilihan jenis huruf 

yang tepat 

Tidak menggunakan terlalu banyak 

jenis font agar lebih komunikatif dalam 

menyampaikan informasi pada booklet. 

Menggunakan 2-3 jenis huruf agar lebih 

variatif serta dapat digunakan untuk 

membedakan informasi yang 

disampaikan. 

8. Penggunaan variasi 

huruf (bold, italic, all 

capital, small capital) 

tidak berlebihan 

Penggunaan variasi huruf (bold, italic, 

all capital, small capital) untuk 

membedakan jenjang/hirearki judul dan 

memberikan tekanan pada susunan teks.  

9. Tata letak yang 

konsisten berdasarkan 

pola 

Memperhatikan unsur tata letak pada 

setiap halaman mengikuti pola yang 

berirama dan tetap konsisten. 

10. Bidang cetak dan marjin Ketepatan dalam penempatan 

komponen dalam booklet (judul, teks, 

ilustrasi, keterangan gambar, nomor 

halaman) pada bidang cetak yang 

proporsional. 

11. Penempatan 

ilustrasi/gambar sebagai 

latar belakang tidak 

mengganggu 

keterbacaan judul, 

keterangan maupun 

nomor halaman 

Memperhatikan kontras dan 

transparansi ilustrasi/gambar latar 

belakang untuk menghindari gangguan 

keterbacaan teks agar informasi yang 

ingin disampaikan pada booklet tidak 

terganggu. 

 12. Kreatif dan dinamis Tampilan yang dimuat dalam booklet 

berasal dari berbagai sudut pandang. 

*) diadaptasi dari aspek kegrafikan menurut BSNP tahun 2008 

Instrumen penilaian kelayakan kegrafikan booklet untuk ahli media dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Instrumen Penilaian Ahli Media. 

No. Krtiteria Penilaian 
Alternatif Pilihan 

SK K B SB 

1. Kesesuain ukuran booklet dengan standar ISO     

2. Kesesuaian ukuran dengan isi materi     

3. 

Kesesuaian unsur tata letak pada cover depan dan 

cover belakang secara harmonis memiliki irama, 

kesatuan dan konsistensi 

    

4. Menampilkan pusat pandang     
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5. Ketepatan pemilihan warna dan pengaturan tata letak     

6. Keterbacaan huruf     

7. Pemilihan jenis hurufyang tepat     

8. 
Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital, 

small capital) tidak berlebihan 
    

9.  Tata letak yang konsisten berdasarkan pola     

10. Bidang cetak dan marjin     

11. 

Penempatan ilustrasi/gambar sebagai latar belakang 

tidak mengganggu keterbacaan judul, keterangan 

maupun nomor halaman 

    

12. Kreatif dan dinamis     

 

c) Instrumen Kelayakan Booklet“Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk 

Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir)” untuk Responden. 

Kisi-kisi instrumen kelayakan booklet untuk responden yang dalam hal ini 

adalah mahasiswa Tadris Biologi IAIN Tulungagung yang telah atau sedang 

mengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Kisi-kisi Instrumen Kelayakan Booklet untuk Responden. 

Aspek 

Penilaian 
No. Deskripsi 

Aspek 

Tampilan 

1. 
Teks atau tulisan mudah dibaca dan dipahami 

2. Ilustrasi atau gambar yang disajikan jelas atau tidak buram 

3. 
Gambar yang disajikan sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak 

terlalu sedikit atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) 

4. 
Adanya keterangan atau penjelasan pada setiap gambar yang 

disajikan dalam booklet. 

5. 
Gambar yang disajikan menarik dan sesuai dengan konteks 

pembahasan/materi 

Aspek 

Penyajian 

Materi 

6. 

Materi dalam booklet sesuai dengan hasil penelitian mengenai 

Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk Daun Gandasil D 

terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir). 

7. Materi yang dimuat dalam booklet mudah dipahami. 

8. Materi yang disajikan sudah runtut. 

9. 
Pemilihan kata yang tepat sehingga tidak menimbulkan multi-

tafsir dalam booklet ini. 

10.  
Ketepatan pemilihan simbol atau lambang dalam booklet 

sehingga mudah dipahami. 
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11.  Penggunaan istilah yang dapat dipahami dengan mudah. 

Aspek 

Manfaat 
12.  

Adanya booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan Pupuk 

Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung 

Darat (Ipomoea reptans Poir)” dapat menunjang proses belajar 

Biologi materi Pertumbuhan Tanaman. 

 13.  

Pembuatan booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan 

Pupuk Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan Tanaman 

Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir)” dapat menarik minat 

belajar mahasiswa Tadris Biologi. 

*) diadaptasi dari aspek tampilan, aspek penyajian materi dan aspek manfaat 

menurut Standar Penilaian Buku Teks Pelajaran oleh BSNP tahun 2008. 

 

Instrumen penilaian kelayakan booklet untuk responden dapat dilihat pada 

Tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Instrumen Penilaian Responden (Mahasiswa) 

No. Krtiteria Penilaian 
Alternatif Pilihan 

SK K B SB 

Aspek Tampilan 

1. Teks atau tulisan mudah dibaca dan dipahami.     

2. 
Ilustrasi atau gambar yang disajikan jelas atau tidak 

buram. 
    

3. 

Gambar yang disajikan sesuai (tidak terlalu banyak 

dan tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu besar dan 

tidak terlalu kecil). 

    

4. 
Adanya keterangan atau penjelasan pada setiap 

gambar yang disajikan dalam booklet. 
    

5. 
Gambar yang disajikan menarik dan sesuai dengan 

konteks pembahasan/materi. 
    

Aspek Penyajian Materi 

6. 

Materi dalam booklet sesuai dengan hasil penelitian 

mengenai Pengaruh Pemberian Pupuk Guano dan 

Pupuk Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir). 

    

7. Materi yang dimuat dalam booklet mudah dipahami.     

8. Materi yang disajikan sudah runtut.     

9. 
Pemilihan kata yang tepat sehingga tidak 

menimbulkan multi-tafsir dalam booklet ini. 
    

10. 
Ketepatan pemilihan simbol atau lambang dalam 

booklet sehingga mudah dipahami. 
    

11. 
Penggunaan istilah yang dapat dipahami dengan 

mudah. 
    

Aspek Manfaat 

12. 

Adanya booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk Guano 

dan Pupuk Daun Gandasil D terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir)” 

    



62 

 

dapat menunjang proses belajar Biologi materi 

Pertumbuhan Tanaman. 

13. 

Pembuatan booklet “Pengaruh Pemberian Pupuk 

Guano dan Pupuk Daun Gandasil D terhadap 

Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea 

reptans Poir)” dapat menarik minat belajar 

mahasiswa Tadris Biologi. 

    

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data Booklet 

“Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman: Pengaruh Pemberian Pupuk Daun 

Gandasil D dan Pupuk Guano Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat 

(Ipomoea reptans Poir)” adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh hasil kritik dan saran dari ahli materi dan ahli media, dosen 

pembimbing untuk penilaian dan perbaikanbooklet terkait denganlayout, materi, 

bahasa, maupun sistematika penulisan agar booklet yang telah disusun dapat 

dipertanggungjawabkan. Analisis data ini dijadikan acuan untuk memperbaiki 

atau merevisi produk.  

Data kuantitatif diperoleh dari penilaian angket ahli materi dan ahli media, 

dosen pembimbing serta subyek uji coba. Data kuantitatif ini dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif. Data kuantitatif yang diperoleh daripengisian 

angket dengan rentang skor 1-4 menggunakan skala Likert. Datakuantitatif yang 

dimaksudkan dalam angket penelitian ini adalah pendapat ahli mengenai 

keterbacaan Bookle t“Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman: Pengaruh 

Pemberian Pupuk Daun Gandasil D dan Pupuk Guano Terhadap Pertumbuhan 

Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir). Hasil yang diperoleh 

kemudian dianalisis secara deskriptif dan ditabulasi sesuai dengan penilaian 
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kelayakan sumber belajar. Interpretasi kategori penilaian validasi para ahli dapat 

dilihat pada Tabel 3.11. 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dihitung presentasenya dengan 

rumus sebagai berikut
67

: 

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝐾) =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 × 100% 

Tabel 3.11. Interpretasi Kategori Penilaian Validasi. 

No Angka Kategori 

1. 81,25% ≤ skor < 100% Sangat layak digunakan 

2. 62,50% ≤ skor <81,25% Layak digunakan dengan sedikit revisi 

3. 43,75% ≤ skor <62,50% Kurang layak digunakan dengan revisi 

4. 25% <skor <43,75% Tidak layak digunakan atau revisi total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67

 Diadaptasi dari Ridwan dan H. Sunarto, “Pengantar Statistika untuk Penelitian 

Pendidikam, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23. 
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