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Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang pengembangan handout berbasis guided note taking
pada materi reaksi redoks di kelas Xyang bertujuan untuk mendeskripsikan proses
pengembangan handout berbasis guided note taking untuk materi reaksi oksidasi dan
reduksi, menganalisis kelayakan handout berbasis guided note taking yang dikembangkan
pada materi reaksi oksidasi dan reduksi, mendeskripsikan tanggapan guru dan peserta
didik terhadap handout yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan model ADDIE
yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analysis (analisis), design (perancangan), development
(pengembangan), implementation (implementasi), evaluation (evaluasi). Penelitian ini
dilakukan disekolah MAN 2 Aceh timur pada kelas X/MIA 1 dengan jumlah 20 orang
peserta didik yaitu 16 perempuan dan 4 laki-laki. Instrumen penilaian yang digunakan
lembar penilaian kelayakan handout berbasis guided note taking, anggket tangapan
peserta didik dan guru. Berdasarkan hasil validasi kelayakan handout oleh 2 dosen
pembimbing dan 2 orang guru kimia MAN 2 Aceh timur mendapatkan nilai persentase
sebesar 93,75% (sangat baik), tanggapan peserta didik, dan guru masing-masing
memperoleh hasil dengan persentase 85% (baik) dan 92,18% (sangat baik). Berdasarkan
hasil penelitian bahwa sebagian besar peserta didik dan guru pada MAN 2 Aceh Timur
memberikan tanggapan positif terhadap pengembangan produk handout berbasis guided
note taking dengan persentase 93% sehingga diperlukan pengembangan handout untuk
materi lainnya.
Kata kunci: Handout, Guided Note Taking, dan Reduksi-Oksidasi
Abstract

Research has been conducted on the development of guided note taking-based handouts
on redox reaction material in class X which aims to describe the process of guided note
taking based handouts for oxidation reaction and reduction materials, analyze the
feasibility of guided note taking based handouts developed on oxidation and reduction
reaction materials, describe the responses of teachers and students to the handouts
developed. This study uses the ADDIE model which consists of 5 stages, namely analysis
(analysis),
design
(design),
development
(development),
implementation
(implementation), evaluation (evaluation). This research was conducted at the school of
MAN 2 Aceh Timur in class X / MIA 1 with a total of 20 students, namely 16 women and 4
men. The assessment instrument used was the guided note taking based handout
assessment sheet, the views of students and teachers. Based on the results of the handout
feasibility validation by 2 supervisors and 2 people of the East Aceh MAN 2 chemistry
teacher get a percentage value of 93.75% (very good), students' responses, and each
teacher gets 85% (good) and 92.18% (very good). Based on the results of the study, the
majority of students and teachers in MAN 2 East Aceh gave a positive response to the
development of guided note taking based handout products with a percentage of 93% so
that the development of handouts for other materials was needed.
Keywords: Handouts, Guided Note Taking, and Oxidation Reduction
Pendahuluan
Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang disusun secara
sistematis dan menarik yang berisikan materi pembelajaran, metode-metode serta cara
mengevaluasi pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam rangka
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mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi dan
subkompetensi dengan segala jenis kesulitan (Praswoto, 2013).
Ketersedian bahan ajar yang berkualitas masih sangat kurang. Terdapat buku-buku teks
sebagai bahan ajar yang dipergunakan di sekolah, diterbitkan hanya lebih ditekankan pada
misi penyampaian pengetahuan/fakta belaka yang membuat peserta didik kurang mampu
untuk memahami materi yang dipelajari.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia MAN 2 Aceh Timur
tentang bahan ajar, penggunaan handout dalam proses belajar mengajar di sekolah
tersebut belum ada. Hal ini dikarenakan bahan ajar yang digunakan berupa modul dan
buku pegangan peserta didik yang telah dikembangkan, bahan ajar yang ada tidak
membuat peserta didik aktif dalam bekerja bersama. Selain itu, kurangnya variasi jenis
bahan ajar pelajaran kimia sehingga membuat peserta didik menjadi jenuh dan kurang
tertarik untuk membaca kembali materi yang telah dipelajari.
Permasalahan yang dihadapi pada materi reaksi redoks yaitu konsep reaksi redoks di kelas
X SMA/MA meliputi kemampuan menganalisis persamaan reaksi, menentukan bilangan
oksidasi suatu unsur, dan menganalisis zat-zat yang bertindak sebagai oksidator dan
reduktor sehingga peserta didik menganggap reaksi redoks merupakan materi yang susah
dipahami. diperlukan adanya suatu upaya menciptakan suatu produk bahan ajar alternatif
agar dapat membuat peserta didik cepat menanggapi materi pelajaran dan hasil
pembelajaran lebih bermakna. Pengembangan suatu bahan ajar berupa handout sangat
dibutuhkan. Pengembangan handout berbasis guided note taking atau catatan terbimbing
dapat dengan mudah digunakan oleh peserta didik dengan bimbingan guru, handout juga
berisi panduan lengkap berdasarkan materi yang menuntun peserta didik untuk mengisi
konsep-konsep atau kata kunci bahkan soal dengan catatan terbimbing yang dirancang
dalam sebuah bahan ajar berbentuk handout oleh guru (Cornelius dkk, 2008).
Handout berbasis guided note taking akan menjadi sebuah produk alternatif yang dapat
dijadikan sumber belajar selain dari kerja kelompok atau metode mengajar secara
ceramah dari guru serta dapat menjadi bahan belajar mandiri di rumah sebelum pelajaran
dimulai di ruang kelas, sehingga peserta didik akan lebih aktif dan cepat tanggap dalam
proses pembelajaran di ruang kelas sekolah (Rustam dkk, 2013). Bahagian kosong dalam
handout atau soal-soal akan menekankan peserta didik untuk aktif mendengarkan
penjelasan dari guru maupun mencari dari berbagai literatur untuk mengisi bagian yang
kosong (Cristianti dkk, 2012).
Menurut Faizah dkk (2014), dalam penelitiannya pada materi koloid kelas XI SMAN 2
Purworejo berdasarkan observasi motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan
hasil belajar menggunakan handout berbasis guided note taking dapat menimbulkan
kemauan belajar peserta didik. Menurut Ulya dkk, (2014) dalam penelitiannya pada materi
koloid di kelas XI MAN Banda Aceh pengembangan handout berbasis guided note taking
mempermudah guru dalam melakukan penilaian kognitif pada peserta didik dan dapat
dijadikan sebagai sumber mengajar sehingga membantu peserta didik aktif dalam belajar.
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti melakukan penelitian dengan judul
“pengembangan handout berbasis guided note taking pada materi reaksi reduksi-oksidasi
di kelas X MAN 2 Aceh Timur”
Metode Penelitian
Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, untuk membahas hasil
dari penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif dengan memberikan
gambaran dan penjelasan mengenai data-data yang diperoleh dari langkah-langkah
penelitian yang dilakukan dengan Model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu, (1) Analisis;
(2) Perancangan; (3) Pengembangan; (4) Implementasi; (5) Evaluasi. Penelitian ini
dilaksanakan di MAN 2 Aceh Timur yang berjumlah 20 orang peserta didik, terdiri dari 2
orang laki-lai dan 18 orang perempuan tahun pelajaran 2018-2019. Teknik pegambilan
sampel dilakukan denagn cara purposive sampling.
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, angket analisis kebutuhan,
anket analisis tanggapn peserta didik, angket analisi tanggpan guru dan angket penilaian
kualitas handout. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan
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untuk memperoleh validitas instrumen penilaian yang telah dikembangkan. Kriteria
penilaan kelayakan handout dilakukan dengan rumus berikut.
skor yang diperoleh

Persentase jumlah skor =

skor maksimal

× 100%

Tabel 1. Penilaian Kualitas Produk Handout
No
Persentase (%)
1
80 – 100
2
66 – 79
3
56 – 65
4
46 – 55
5
0 – 45
(Sumber: Arikunto, 2010)

Kualifikasi
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak
Tidak Layak

Analisis tanggapan guru dan peserta didik menggunakan rumus berikut.
P=

𝑓
𝑁

× 100%

Keterangan :
P = angka persentase yang dicari
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = jumlah frekuensi/banyaknya individu
Hasil dan Pembahasan
Pengembangan Media Pembelajaran
Analysis
Analisis meupakan langkah awal dalam pengembangan handout dengan wawancara untuk
membahas bahan ajar yang digunakan guru maupun peserta didik dalam pembelajaran
kimia serta respon terhadap bahan ajar yang diberikan oleh guru untuk menunjang proses
pembelajaran yang efektif dan efesien. Hasil wawancara dengan guru kimia menyatakan
bahwa proses pembelajaran antara guru dan peserta didik masih menggunakan bahan
ajar berupa buku paket yang disaran oleh dinas pendidikan sesuai kurikulum 2013 dan
bahan ajar berupa handout berbasis guided note taking belum dikembangkan dan hasil
analisis pada peserta didk pada Tabel 2.
Tabel.2 Analisis Kebutuhan Peserta Didik
Pernyataan
Jawaban Peserta Didik
Angket
YA
TIDAK
1
16
4
2
13
7
3
11
9
4
3
17
5
4
16
6
5
15
7
18
2
8
19
1
(Arikunto, 2010)
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Hasil analisis kebutuhan siswa terhadap bahan ajar berupa handout berbasis guided note
taking, rata-rata peserta didik menjawab bahwa guru sering memberikan bahan ajar
selama proses pembelajaran namun bahan ajar yang diberikan hanya berisikan materi
saja. Bahan ajar yang ada tidak membuat peserta didik aktif dalam bekerja bersama dan
bahan ajar yang yang ada belum mengarahkan peserta didik dengan catatan terbimbing.
Oleh karena itu, peserta didik tertarik untuk menggunakan bahan ajar berupa handout
berbasis guided note taking dalam pembelajaran kimia pada materi redoks.
Design
Sesudah langkah analisis, tahap selanjutnya adalah tahap perancangan. Bertujuan untuk
merancang handout berbasis guided note taking. Tahap perancangan meliputi
perancangan awal terhadap handout, serta penyusunan angket penilaian kualitas handout
yang dikembangkan. Handout ini didesain menggunakan aplikasi microsoft word dengan
menggunakan bentuk yang sesuai dan penggabungan warna yang menarik serta fleksibel
untuk mendapatkan minat atau ketertarikan bagi pengguna dan pembaca handout.
Handout menggunakan kertas skala A4, desain cover diharapkan mampu menarik minat
peserta didik untuk menggukan handout berbasis guided note taking. Tahap selanjutnya
melakukan desain bagian dalam handout yang terdiri dari isi dan materi, untuk desain
awal berupa judul, kompentsi dasar, indikator pembelajaran.
Rancangan awal handout berbasis guided note taking dikembangkan sesuai Kompetensi
Dasar, kombinasi warna dan gambar pada tata cara menampilkan materi redoks dengan
penggunaan bahasa yang komunikatif untuk menarik minat bagi peserta didik. Terdapat
beberapa kekurangan pada rancangan awal handout berbasis guided note taking pada
kegiatan pertama, kedua dan ketiga yaitu (1) kurangnya masuknya contoh-contoh soal
untuk handout berbasis guided note taking (2) handout belum mengarah kepada guided
note taking (3) tambah rangkuman materi pada terakhir pembahasan materi (4) handout
masih seperti isian biasa, belum terlihat seperti catatan terbimbing (5) handout masih
terlihat seperti lembar kerja (6) koreksi reaksi dan contoh ion atau senyawa (7) buat versi
kunci untuk pedoman penelitian.
Development
Tahap pengembangan produk dilakukan setelah mendisain handout, selanjutnya
dilakukan validasi oleh dua dosen pembimbing dan dua orang guru kimia MAN 2 Aceh
Timur. Hal ini dilakukan agar produk handout yang dihasilkan memiliki nilai guna atau
kelayakan kualitas yang baik dari handout itu sendiri untuk diterapkan dalam proses
pembelajaran khususnya di MAN 2 Aceh Timur. Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan
dari dua orang dosen pembimbing yang juga sebagai reviewer digunakan untuk data I,
selanjutnya rancangan awal handout diperbaiki sesuai dengan saran dari dua dosen
pembimbing untuk memasuki tahap pengembangan. Tahap-tahap pengembangan dapat
dilihat dibawah ini.
Handout Bagian Pertama
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Handout Bagian Kedua
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Handout Bagian Ketiga

Handout Bagian Keempat

Gambar 1. Pengembangan Handout Berbasis Guided Note Taking Berdasarkan Hasil
Revisi.
Tabel.3 Penilaian Kualias Handout
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Validator I
89,7 %

Penilaian Kelayakan Handout
Validator II
Validator III
Validator IV
97 %
95,5 %
92,6 %

Nilai RataRata
93,7 %

Instrumen yang digunakan dalam mengolah data adalah instrumen dalam bentuk angket
dengan katagori kriteria kualitas handout berbasis guided note taking yang baik dilihat
dari aspek materi, aspek penyajian, aspek bahasa, aspek penampilan fisik. Aspek tersebut
selanjutnya dijabarkan menjadi 17 indikator.Berdasarkan tabel kriteria penilaian ideal,
maka diperoleh kualitas handout. Handout berbasis guided note taking ini memperoleh
skor rata-rata 93,75%. Secara keseluruhan handout berbasis guided note taking
memperoleh kualitas sangat layak atau sangat baik.
Implementation
Handout berbasis guided note taking ini diterapkan dikelas X MAN 2 Aceh Timur. Satu
produk handout berbasis guided note taking digunakan oleh dua peserta didik pada proses
implementasi handout yang dijadikan sebagai sumber belajar. Peserta didik mengikuti
arahan yang diberikan untuk mengerjakan handout.Peserta didik dituntut untuk
memperhatikan handout berbasis guided note taking sambil guru menjelaskan teori yang
akan dikerjakan dalam lembar handout. Yamin dan Anshari (2009), mengatakan bahwa
tahap penjelasan akan membangkitkan motivasi dan diskusi dengan guru dan peserta
didik, begitu juga peserta didik bersama peserta didik lainnya. Tahap menjelaskan isi
materi handout pada peserta didik untuk membangun nalar diskusi dengan sesama
sehingga pemahaman materi akan mudah diterima oleh peserta didik itu sendiri.
Peserta didik menyelesaikan soal yang mengarah kepada catatan terbimbing. Peserta didik
dituntut mandiri dalam mengerjakan soal yang ada dalam lembar handout, karena
kegiatan dalam handout mengarahkan untuk berpikir kritis. Bahagian kosong pada
handout membuat peserta didik diarahkan untuk mencatata setiap kata kunci yang
penting tersebut di lembaran handout yang telah dibagikan, proses tersebut bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman peserta didik untuk metari. Berdasarkan hasil yang
dikerjakan oleh peserta didik, maka soal yang terdapat dalam lembar kegiatan dapat
diselesaikan secara umum dengan baik.
Evaluation
Tahap evaluasi dilakukan setelah mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan
handout berbasis guided note taking pada materi redoks. Sesuai pendapat Arikunto
(2010), evaluasi digunakan sebagai sebuah proses untuk memfinalkan hasil dari suatu
pengembangan yang telah diperoleh dalam beberapa langkah perlakuan yang dirancang
untuk menunjang tercapainya tujuan akhir.
Tanggapan Peserta Didik Dan Guru untuk Handout Berbasis Guided Note Taking
Instrumen angket tanggapan diberikan kepada peserta didik untuk menanggapi handout
yang telah digunakan dalam proses implementasi produk. Angket ini diberikan setelah
peserta didik mengerjakan handout berbasis guided note taking. Hasil rekapitulasi angket
tanggapan peserta didik pada produk handout berbasis guided note taking yang
dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Tanggapan Peserta Didik
Pernyataan Angket
1
2
3
4

Persentase (%)
STS
10

TS
15

S
45

SS
30

15
5
10

60
50
60

25
45
30
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5

10

6

5

Jumlah

15

70

65

25

60

25

340

194

Berdasarkan Tabel 4.3, indikator pertama adalah saya dapat menyelesaikan langkah
kegiatan yang tertera dalam handout berbasis guided note taking dengan baik.
Mendapatkan persentase 75%, ini menunjukkan bahwa peserta didik setuju bahwa
langkah-langkah yang tertera dalam handout dapat diselesaikan. Persentase yang sangat
tidak setuju 10% dan persentase yang tidak setuju sebesar 15%. Indikator pertanyaan
keenam adalah Kegiatan menjelaskan dapat membuat saya berpikir kritis dalam belajar
materi redoks memiliki persentase sebesar 85% dan yang tidak setuju sebesar 5%
menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan langkah
kegiatan yang tertera dalam handout berbasis guided note taking dan penjelasan pada
setiap halaman tidak membuat peserta didik berpikir kritis hal ini didsasarkan pada
tingkat kualitas pemahaman peserta didik pada materi redoks yang berbeda-beda dalam
mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitan faizah dkk, (2014)
pengembangan handout fisika berbasis guided note taking untuk meninggkat minat
belajar peserta didik, peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda
dalam proses menerima materi yang didapatkan sehingga berapa peserta didik dibimbing
secara perlahan untuk menguasai materi pada saat pembelajaran berlangsung sehingga
menimbulkan motivasi ekstrinsik dan instrinsik dalam memahami materi.
Indikator pertanyaan kedua, ketiga, keempat dan kelima yaitu materi dan soal yang
terdapat pada handout berbasis guided note taking dapat membuat saya aktif dan
termotivasi untuk berpikir kritis dalam belajar materi redoks, handout berbasis guided
note taking dapat membuat saya saling berbagi informasi dengan teman dalam belajar
materi redoks, handout berbasis guided note taking dapat memudahkan saya memahami
konsep redoks, saya senang jika handout berbasis guided note taking diterapkan pada
materi kimia lain memiliki persentase rata-rata 90% yang berkriteria sangat baik.
Handout berbasis guided note taking yang diberikan tanggapan oleh guru terlebih dahulu
dibagikan handout untuk mengetahui dan memahami isi dari handout tersebut. Guru
diberikan angket tanggapan untuk memberikan pendapat dan masukan pada handout
berbasis guided note taking yang dikembangkan untuk materi redoks. Hasil pengolahan
data tanggapan guru dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Perolehan Skor Tanggapan Guru
Aspek Yang Dinilai

1

Resp
onde
n1
4

Resp
onde
n2
4

Persen
tase
(%)
100

2

4

4

100

3

4

4

100

4

3

4

87,5

5
6

3
4

3
3

75
87,5

7

4

4

100

8

4

3

87,5

Jumlah

30

29

737,5

Ketera
ngan
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
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Rata-Rata

92,18 %

Sangat
Baik

Berdasarkan Tabel 4.4 data yang diperoleh dari dua orang guru kimia di sekolah MAN 2
Aceh Timur dalam memberikan tanggapan terhadap terhadap aspek yang dinilai sebesar
92,18% menunjukkan persentase rata-rata keseluruhan tanggapan guru memiliki kriteria
sangat baik. Hasil tersebut sesuia dengan pernyataan Ulya, dkk. (2015), perolehan data
tanggapan guru dalam pengembangan handout berbasis guided note taking terbukti
mempermudah guru selama proses pembelajaran dan meninggkatkan aktivitas peserta
didik menjadi lebih aktif.
Indikator pertanyaan tanggapan guru yang kelima mendapatkan pesentase sebasar 75%
atau baik dan indikator lainnya mendapatkan skor sangat baik. Dalam hal ini, permasalah
yang terdapat pada kemampuan untuk menerima materi yang dimiliki oleh pesert didik
yang berbeda-beda. Lembar halaman handout kurang menampilkan gambar-gambar
untuk membangkitkan motivasi peserta didik dan pada umumnya langkah yang
mengarahkan siswa untuk mengisi soal sulit untuk dipahami jika tidak diikuti
pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Umumnya pencapain tingkat kebehasilannya
hanya pengetahuan sehingga materi-materi pelajaran harus dirancang sedemikian rupa
agar mudah untuk dipahami.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap handout berbasis guided note taking pada materi
redoks di MAN 2 Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa :
1. Untuk mengembangkan handout yang baik, peneliti menempuh 5 (lima) tahap
proses yaitu tahap Analysis (analisis); (2) Design (perancangan); (3) Development
(pengembangan); (4) Implementation (implementasi); (5) Evaluation (evaluasi).
2. Hasil penilaian 4 (empat) validator terhadap kelayakan handout berbasis guided
note taking pada materi redoks yang telah dikembangkan memiliki persentase
rata-rata 93,75%. Handout ini memliki kualitas Sangat Baik (SB), sehingga
handout ini dapat diterapkan sebagai pedoman belajar peserta didik kelas X
SMA/MA.
3. Tanggapan guru dan peserta didik terhadap handout berbasis guided note taking
memiliki persentase sebesar 92,18% dan 88,97% dan handout ini memiliki kriteria
Sangat Baik (SB).
Kesimpulan
Konsentrasi crude bromelin dan lama fermentasi yang baik digunakan untuk menghasilkan
persentase rendemen dan kadar protein terbaik pada pembuatan kecap tongkol
(Euthynnus affinis) terdapat pada penambahan crude bromelin 20% dan lama fermentasi
3 hari. Persentase rata-rata rendemen tertinggi terdapat pada pelakuan Y3T3 yaitu 95,37
%, sedangkan rendemen terendah pada perlakuan Y1T1 yaitu 70,54 %. Persentase ratarata kadar protein kecap ikan tongkol tertinggi pada perlakuan Y3T3 yaitu 3,383% dengan
konsentrasi Crude bromelin 60% dan lama waktu fermentasi 9 hari, sedangkan pada
perlakuan Y1T1 dengan konsentrasi Crude bromelin 20% dan lama waktu fermentasi 3
hari memiliki persentase kadar protein terendah yaitu 1,231%.
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