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Handout  adalah bahan ajar tertulis tambahan yang dapat memperkaya pengetahuan 

siswa untuk mencapai kompetensinya. Handout dapat berisi materi tambahan yaitu restorasi 

ekosistem mangrove untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang rusak akibat hubungan 

sains dan masyarakat (Socioscientific Issues, SSI). Salah satu SSI yang diangkat adalah 

kerusakan eksistem mangrove kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur. Hasil observasi dan 

analisis kebutuhan di SMAN 6 Tanjung Jabung Timur diketahui bahwa peserta didik perlu 

mempelajari restorasi ekosistem mangrove berbasis SSI yang dikemas dalam bentuk handout. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model  ADDIE 

(analysis, design, development, implementation, dan evaluation). Subjek ujicoba pada 

penelitian ini adalah guru dan peserta didik di SMAN 6 Tanjung Jabung Timur. Ujicoba guru 

terdiri dari 2 orang guru bidang studi biologi dan ujicoba kelompok kecil terdiri atas 12 orang 

peserta didik. Instrumen pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran angket. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang dianalisis menggunakan 

skala likert. Hasil validasi oleh ahli materi dan ahli handout diperoleh kategori sangat baik 

(83.3% dan 87%). Hasil persepsi guru dan peserta didik diperoleh kategori sangat baik (90% 

dan 87,7%). Persepsi peserta didik terhadap  handout berbasis SSI diperoleh kategori sangat 

baik dengan indikator tampilan handout diperoleh persentase 86,9%, indikator kriteria 

handout berbasis SSI diperoleh persentase 86,7%, indikator penulisan diperoleh persentase 

94,8%, dan indikator fungsi dan manfaat handout berbasis SSI diperoleh persentase 86,4%. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tim ahli, persepsi guru dan peserta didik, maka 

handout berbasis SSI dianggap layak dari segi kualitas materi dan handout. Dengan 

demikian, handout pembelajaran biologi tentang restorasi ekosistem mangrove berbasis SSI 

yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran di SMA.  Penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan dalam mengembangkan produk bahan ajar yang 

relevan, dapat dijadikan alternatif bahan ajar dalam mempelajari materi pelestarian 

lingkungan, dan dapat dikembangkan menjadi handout praktik agar peserta didik lebih 

memahami materi restorasi ekosistem mangrove dengan terjun langsung ke lapangan. 
 

Kata Kunci: Handout, Restorasi Ekosistem Mangrove, Socioscientific Issues. 

 
Jambi,       Agustus 2017 

Mengetahui dan Menyetujui 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

Prof. Dr. Afrizal Lukman, M. Pd Winda Dwi Kartika, S.Si., M.Si 

NIP 19580413 198503 1 003        NIP 19790915 200501 2 002 

mailto:yuspriyanti16.p@gmail.com


Page | 2  

 
Yuspriyanti Parsudi (RSA1C412019) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 

1. PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran biologi di dalam 

kelas harus dirancang sebaik mungkin 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru 

dapat menggunakan bahan ajar untuk 

mendukung proses pembelajaran. Salah 

satu bahan ajar yang dapat digunakan 

adalah handout. Handout  adalah bahan ajar 

cetak yang melengkapi materi baik materi 

yang diberikan pada buku teks maupun 

materi yang diberikan secara lisan. Handout 

dapat digunakan oleh guru untuk 

menunjang pembelajaran dengan jalan 

memperkaya informasi untuk memperkaya 

pengetahuan peserta didik (Belawati. 

2003:3.16). 

Handout dapat berisi materi 

restorasi ekosistem mangrove. Restorasi 

ekosistem mangrove adalah segala usaha 

untuk mengembalikan ekosistem mangrove 

seperti kondisi semula atau mendekati. 

Materi restorasi ekosistem mangrove 

merupakan materi yang penting karena 

kerusakan ekosistem mangrove di dunia, 

baik di Indonesia maupun di provinsi Jambi 

terus mengalami meningkatan meskipun 

telah ada usaha restorasi oleh pemerintah.  

Usaha restorasi perlu dukungan dari 

bidang pendidikan. Pendidikan diharapkan 

mampu mencetak peserta didik yang 

menyadari kondisi ekosistem mangrove di 

lingkungannya dan terampil dalam 

mendukung upaya restorasi ekosistem 

mangrove yang telah menjadi perhatian 

serius dari berbagai pihak.  

Salah satu solusi untuk mendukung 

usaha restorasi ekosistem mangrove di 

sekolah adalah dengan mengembangkan 

handout restorasi ekosistem mangrove 

dapat berbasis Socioscientific Issues yang 

umunya ditulis SSI. SSI adalah 

permasalahan di lingkungan sekitar yang 

terjadi karena adanya hubungan sains dan 

masyarakat atau disebut dengan isu sosial 

ilmiah (Socioscientific Issues, SSI) (Hendri 

dan Defianti, 2015:547). Salah satu kasus 

kerusakan ekosistem mangrove yaitu terjadi 

di kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur 

(Gita Buana Club, 2014:1). 

Handout dengan basis SSI 

diperlukan untuk memudahkan guru dalam 

melakukan pembelajaran berbasis SSI. 

Penelitian yang relevan menyebutkan 

bahwa bahan ajar dapat dikembangkan 

dengan basis SSI pada materi pencemaran 

lingkungan dan pemanasan global di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Penelitian ini menghasilkan produk 

berkategori baik dan layak digunakan 

sebagai bahan ajar yang dapat membantu 

proses pembelajaran materi pencemaran 

lingkungan dan pemanasan global pada 

siswa SMP kelas VII (Nurhayati, 2014:6).  

Melalui handout berbasis SSI 

diharapkan mempunyai kelebihan yaitu 

dapat menstimulasi perkembangan 

intelektual, moral, dan etika, serta 

kesadaran perihal hubungan sains dengan 

kehidupan sosial (Lathifah dan Susilo, 

2015:11), mengatasi rendahnya literasi 

sains (Ledermen, et.al., 2003:142), 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis-

reflektif (Reflective Judgment) (Callahan, 

2009:51), serta menumbuh-kembangkan 

karakter peduli terhadap persoalan biologi 

(Subiantoro, 2011:95). Hal ini sesuai 

dengan penelitian ini dimana diharapkan 

peserta didik dapat paham tentang 

pentingnya arti mangrove bagi kehidupan 

manusia karena mengkaitkan dengan 

kondisi lingkungannya.  

 Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016, di 

SMAN 6 Tanjung Jabung Timur, kelas X 

IPA semester 2 yang terletak di pesisir 

diperoleh bahwa di dalam kurikulum yang 

digunakan sekolah belum tercantum 

permasalahan restorasi ekosistem mangrove 
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dan belum pernah disampaikan atau 

diajarkan permasalahan tersebut dalam 

proses pembelajaran. Hal tersebut 

menyebabkan peserta didik belum 

menyadari sepenuhnya kondisi kerusakan 

ekosistem mangrove yang terjadi di 

lingkungannya, belum mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung 

upaya restorasi ekosistem mangrove, serta 

belum terampil dalam menanam mangrove 

sebagai salah satu upaya restorasi ekosistem 

mangrove. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka peneliti mengembangkan 

handout pembelajaran biologi tentang 

restorasi ekosistem mangrove berbasis 

Socioscientific Issues di SMA.  

 

III. METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

   Model pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

model ADDIE. Dipilihnya model ADDIE 

karena model ini merupakan model 

prosedural, yaitu model yang bersifat 

deskriptif, menunjukan langkah yang jelas 

dan cermat untuk menghasilkan produk. 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

  Adapun langkah-langkah 

pengembangan yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: tahap analisis, desain 

pengembangan, pengembangan 

(development), implementasi, evaluasi. 

 

3.3 Ujicoba Produk 

  Dalam mengembangkan handout 

pembelajaran biologi berbasis SSI ini, 

ujicoba yang dilakukan adalah uji validasi 

handout, uji validasi materi, ujicoba guru, 

dan ujicoba kelompok kecil. Tujuan 

validasi ini untuk mereview produk awal 

dan memberikan saran untuk perbaikan. 

Melalui validasi produk oleh validator, akan 

diketahui kelemahan dan keunggulan 

produk yang dikembangkan ditinjau dari 

spesifikasi produk tersebut. 

  Ujicoba guru dilakukan pada 2 orang 

guru bidang studi biologi di SMAN 6 

Tanjung Jabung Timur, sedangkan ujicoba 

kelompok kecil dilakukan pada 12 orang 

peserta didik kelas XI di SMAN 6 Tanjung 

Jabung Timur. 

 

3.4 Jenis Data 
  Dalam penelitian pengembangan ini, 

jenis data yang diambil yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari tim validasi yaitu validasi 

handout dan validasi materi. Data 

kuantitatif diperoleh dari jumlah skor 

penilaian validator, ujicoba guru dan 

ujicoba kelompok kecil. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

angket. Penelitian ini menggunakan jenis 

angket gabungan atau jenis angket terbuka 

dan tertutup untuk menanyakan pendapat 

mengenai handout berbasis SSI kepada 

validator. Validator memberikan penilaian 

dan saran perbaikan terhadap tiap-tiap butir 

angket yang telah disediakan. Angket 

tertutup digunakan pada saat menanyakan 

persepsi guru dan peserta didik mengenai 

handout berbasis SSI. 

Untuk mengetahui hasil dari validasi 

handout, maka peneliti terlebih dahulu 

menyusun kisi-kisi untuk angket validasi 

handout dengan 7 indikator dan 25 

pertanyaan yang tertera pada Tabel 3.1 

berikut ini: 
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket untuk Validasi Desain 

Handout 

No. Aspek/ Indikator Jumlah butir 

instrumen 

1 Desain Tampilan 2 

2 Ukuran Huruf dan Jenis 

Tulisan 

4 

3 Tata Letak 3 

4 Fungsi Handout 7 

5 Tujuan Handout 3 

6 Manfaat Handout 2 

7 Komponen Penyusun 

Handout 

4 

Jumlah  25 
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Untuk mengetahui hasil dari validasi 

materi, maka peneliti terlebih dahulu 

peneliti menyusun kisi-kisi untuk angket 

validasi materi dengan 4 indikator dan 15 

pertanyaan yang tertera pada Tabel 3.2 

berikut: 
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket untuk Validasi Materi 

Handout 

No. Aspek/ Indikator Jumlah butir 

instrumen 

1 Kelayakan Isi 4 

2 Kelayakan Penyajian 4 

3 Kesesuaian Isi dengan 

Basis SSI 

5 

4 Penilaian Kontekstual 2 

Jumlah  15 

 

Untuk mendapatkan data persepsi 

guru, peneliti terlebih dahulu menyusun 

kisi-kisi untuk angket persepsi guru dengan 

2 indikator dan 10 pertanyaan yang tertera 

pada Tabel 3.4 berikut: 
Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket untuk Persepsi Guru 

No. Aspek/ Indikator Jumlah butir 

instrumen 

1 Materi atau Isi 5 

2 Pembelajaran 5 

Jumlah  10 

  

 Untuk mendapatkan data persepsi 

peserta didik, peneliti terlebih dahulu 

menyusun kisi-kisi untuk angket persepsi 

guru dengan 4 indikator dan 15 pertanyaan 

yang tertera pada Tabel 3.3 berikut: 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Persepsi Peserta Didik 

No. Aspek/ Indikator Jumlah butir 

instrumen 

1 Tampilan dan Penggunaan 

Handout 

4 

2 Kriteria Handout Berbasis 

SSI 

5 

3 Penulisan 2 

4 Fungsi dan  

Manfaat Handout Berbasis 

SSI 

4 

Jumlah  15 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Analisis data kualitatif  

Data kualitatif diperoleh melalui 

angket yang diisi oleh validator.  

2. Analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh melalui 

angket yang diisi oleh  validator, guru, 

peserta didik dianalisis dengan 

menggunakan skala Likert. Pernyataan-

pernyataan yang diajukan, baik pernyataan 

positif maupun negatif dinilai oleh 

responden dengan ranting scale. Teknik 

analisis menggunakan rumus rata-rata, 

dimana : 

Persentase jawaban = 
F

N
 x 100%, 

Keterangan: F = jumlah data dari hasil uji 

coba, dan  N = jumlah subjek uji coba 

‘ 

 

IV. HASIL PENGEMBANGAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Handout berbasis SSI yang telah 

didesain kemudian divalidasi oleh ahli 

materi handout. Adapun ahli materi yang 

menvalidasi yaitu bapak Dr. Ir. Hamzah, 

M.Si. yang menilai kelayakan materi 

handout tentang restorasi ekosistem 

mangrove berbasis SSI di SMA. Proses 

validasi ini dilakukan dua kali dan dari hasil 

validasi tersebut diperoleh saran perbaikan 

terhadap handout yang berkenaan pada 

materi dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan 

handout 

 

Handout berbasis SSI yang telah 

didesain kemudian divalidasi oleh ahli 

handout. Adapun ahli handout  menvalidasi 

yaitu bapak Hari Kapli, S.Pd., M.Si. yang 

menilai kelayakan desain  handout tentang 

restorasi ekosistem mangrove berbasis SSI. 

Proses validasi ini dilakukan sebanyak tiga 

kali dan dari hasil validasi tersebut 

diperoleh saran perbaikan terhadap handout 

yang berkenaan dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan 

handout. 

Adapun penilaian hasil validasi dari 

ahli materi disajikan pada Tabel 4.1 dan 

Tabel 4.2.  
Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Materi Pertama  

No Saran Perbaikan Revisi 

1.  Tambahkan sumber 

pada materi dan 

Memperbaiki 

penulisan pada 
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gambar yang belum 

terdapat sumbernya 

materi dan gambar 

2. Tambahkan materi 

sesuai dengan 

keadaan  lapangan. 

Misalnya   Kec.   

Sadu gelombang air 

lautnya lebih besar 

karena daerahnya 

terbuka. 

Memperbaiki 

materi yang 

disesuaikan 

dengan kondisi 

lapangan.   

3. Handout dilengkapi 

dengan aspek 

pendukung penyajian 

Melengkapi 

handout dengan 

aspek pendukung 

penyajian 

4. Penulisan materi 

perlu disederhanakan 

agar mudah dipahami 

peserta didik, serta 

penulisan kata asing 

an nama ilmah perlu 

diperiksa kembali 

Memperbaiki 

penulisan materi 

menjadileih 

sederhana dan 

mengurangi 

penggunaan kata 

asing 

5. Apakah dampak 

lokal hanya pada 

faktor sosial ekonomi 

seperti yang telah 

dijelaskan, 

bagaimana dengan 

pemukiman yang 

terhempas ombak? 

Memperbaiki 

dampak kerusakan 

ekosistem 

mangrove skala 

lokal 

6. Perbaiki faktor yang 

mengganggu 

restorasi ekosistem 

mangrove, proses 

pengangkutan bibit 

yang benar, dan 

tambahkan singling 

pada 

pembeliharaannya. 

Memperbaiki 

faktor yang 

mengganggu 

restorasi 

ekosistem 

mangrove, proses 

pengangkutan 

bibit yang benar, 

dan tambahkan 

singling pada 

pembeliharaannya. 

7.  Perbaiki pertanyaan 

agar lebih mengarah 

kepada tindakan 

yang dapat 

diputuskan 

Memperbaiki 

pertanyaan agar 

lebih mengarah 

kepada tindakan 

yang dapat 

diputuskan 

 

 Pada hasil validasi pertama 

diperoleh skor 60. Skor berada dalam 

kategori baik/menarik dan telah layak 

ujicoba dengan revisi. Terdapat beberapa 

revisi dengan skor 2 pada beberapa 

indikator penilaian. Persentase yang didapat 

pada validasi materi handout pertama 

sebesar 63,3 %. Hasil validasi kedua 

diperoleh skor 53. Skor berada dalam 

kategori sangat baik/sangat menarik dan 

layak ujicoba tanpa revisi karena tidak 

terdapat saran perbaikan. Hasil presentase  

yang diperoleh sebesar 83,3 %. Dengan 

demikian, hasil validasi materi pada 

handout telah layak diujicobakan tanpa 

revisi atau perbaikan dari ahli materi. 

Persentase hasil validasi oleh ahli materi 

pada handout dapat dilihat pada Gambar 

4.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Handout berbasis SSI yang telah 

didesain kemudian divalidasi oleh ahli 

handout. Adapun ahli handout  menvalidasi 

yaitu bapak Hari Kapli, S.Pd., M.Si. yang 

menilai kelayakan desain  handout tentang 

restorasi ekosistem mangrove berbasis SSI. 

Proses validasi ini dilakukan sebanyak tiga 

kali dan dari hasil validasi tersebut 

diperoleh saran perbaikan terhadap handout 

yang berkenaan dengan pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan 

handout. 

Adapun penilaian hasil validasi dari 

ahli handout disajikan pada Tabel 4.3, 

Tabel 4.4, dan Tabel 4.5. 
Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Desain Handout 

Pertama  

No Saran Perbaikan Revisi 

1. Perbaiki warna cover dan 

warna lembar pemisah 

sebaiknnya menggunakan 

warna yang lebih terang 

Memperbaiki 

warna cover 

menjadi lebih 

terang 

2. Perbaiki penulisan 

sesuaikan dengan SPOK 

Memperbaiki 

penulisan 

sesuai dengan 

SPOK 

3.  Perbaiki kata-kata yang 

sulit dipahami dan hindari 

kata-kata asing atau 

terlalu tinggi bagi siswa 

SMA dengan 

menyederhana-kannya 

Memperbaiki 

kata-kata 

yang sulit 

dipahami  
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4. Perbaiki sistematika 

penulisan handout untuk 

SMA 

Memperbaiki 

sistematika 

penulisan 

handout 

5. Perbaiki keterangan 

beberapa gambar perlu 

diperbaiki (keterangan 

menjelaskan gambar) 

Memperbaiki 

keterangan 

pada gambar 

6. Perbaiki keterangan pada 

table yang bersambung 

Memperbaiki 

keterangan 

pada tabel 

7. Perbaiki kalimat yang 

berbelit-belit menjadi 

kalimat yang lebih 

ringkas, padat, dan tepat 

Memperbaiki 

kalimat yang 

berbelit-belit 

8. Masih banyak yang perlu 

diperbaiki! 

Memperbaiki 

kesalah sesuai 

hasil evaluasi 

validator 

9. Perbaiki konsistensi, serta 

penulisan peta konsep 

diperbaiki menjadi lebih 

indah dan searah saja! 

Memperbaiki 

konsistensi 

penulisan dan 

peta konsep 

10. Perbaiki penulisan-

penulisan yang kurang 

tepat agar handout mudah 

digunakan dalam 

pembelajaran 

Memperbaiki 

penulisan 

yang tidak 

tepat 

11. Periksa kembali apakah 

komponen identitas 

handout dapat 

dihilangkan beberapa 

Memperbaiki 

komponen 

handout 

12. Perbaiki penulisan materi 

pendukung yang masih 

salah 

Memperbaiki 

penulisan 

materi 

mendukung 

13. Perbaiki penulisan daftar 

pustaka yang tidak tepat 

Memperbaiki 

daftar pustaka 

 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Desain Handout 

Kedua 

No Saran Perbaikan Revisi 

1. Penggunaan kata efektif, 

namun beberapa perlu 

diperbaiki 

Memperbaiki 

kata dan 

kalimat yang 

tidak efektif 

2. Tulisan jelas dan mudah 

dibaca, namun beberapa 

perlu diperbaiki 

Memperbaiki 

penulisan 

agar jelas 

dibaca 

3. Penulisan daftar pustaka 

sudah baik, namun 

beberapa perlu diperbaiki 

Memperbaiki 

penulisan 

daftar pustaka 

  

 Hasil validasi pertama ahli handout 

diperoleh skor 64 dengan persentase 64%. 

Telah layak diujicobakan dengan revisi. 

Hasil validasi pertama ahli handout 

diperoleh skor 80 dengan persentase 80%. 

Telah layak diujicobakan dengan revisi. Hal 

ini dikarenakan masih ada beberapa saran 

perbaikan yang diberikan oleh validator.  

Hasil validasi ketiga ahli handout diperoleh 

skor 87 dengan persentase 87%. Seluruh 

revisi yang telah dilakukan dan didapatkan 

peningkatan persentase dari 64%, 80% 

menjadi 87 % tanpa revisi, dengan 

kesimpulan bahwa handout sudah layak 

diujicobakan tanpa revisi. Persentase hasil 

validasi oleh ahli materi pada handout dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil persepsi guru diperoleh jumlah  

skor 72 dengan persentase 90% termasuk 

kategori “sangat baik”. Ada beberapa saran 

dan komentar yang diberikan yaitu handout 

dapat menjadi acuan bagi guru bidang studi 

biologi di kelas, dikembangkan di materi 

lain di mata pelajaran biologi, handout telah 

memperkenalkan hutan mangrove daerah 

Sadu supaya tetap lestari, handout 

membantu siswa mendalami materi tentang 

hutan mangrove. Hal ini menunjukkan 

bahwa produk handout berbasis SSI sudah 

layak digunakan sebagai salah satu bahan 

ajar pembelajaran di SMA. Perolehan 

persentase hasil persepsi guru biologi, 

indikator materi atau isi diperoleh 

persentase 87,5% dan indikator 

pembelajaran diperoleh persentase 92,5% 

dengan kategori “sangat baik”.  

Setelah didesain dan dikembangkan 

serta divalidasi oleh tim ahli materi dan 

media, mengetahui persepsi guru, 
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selanjutnya produk siap untuk diujicoba 

kepada peserta didik. Hasil ujicoba 

kelompok kecil diperoleh jumlah skor 632 

dengan persentase 87,8% termasuk kategori 

“sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa 

produk handout berbasis SSI sudah layak 

digunakan sebagai salah satu bahan ajar di 

SMA. Perolehan persentase hasil persepsi 

peserta didik, dari indikator tampilan dan 

penggunaan handout diperoleh persentase 

86,9% kategori sangat baik, indikator 

kriteria handout berbasis SSI diperoleh 

persentase 86,7% kategori sangat baik, 

indikator penulisan diperoleh persentase 

94,8% kategori sangat baik, dan indikator 

fungsi dan manfaat handout berbasis SSI 

diperoleh persentase 86,4% kategori sangat 

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

handout layak digunakan dalam proses 

pembelajaran biologi di kelas.  

 

V. KAJIAN DAN SARAN 

PENAFAATAN 
 

5.1 Kajian Produk yang Telah Direvisi 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan handout tentang restorasi 

ekosistem mangrove berbasis 

Socioscientific Issues (SSI) di SMA, dapat 

dikaji sebagai berikut: 

1. Handout tentang restorasi ekosistem 

mangrove berbasis SSI tersusun dari kata 

pengantar, identitas handout, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar 

(KD), indikator, tujuan pembelajaran, 

daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

materi pokok, latihan, referensi, sumber 

gambar, dan identitas penulis. Handout 
di desain pada Microsoft Word 2007 

kemudian dicetak untuk divalidasi oleh 

ahli materi dan ahli handout. Hasil 

validasi materi diperoleh persentase 

sebesar 83,3% dan hasil validasi materi 

diperoleh persentase sebesar 87%. 

Persentase tersebut telah berada pada 

kategori sangat baik, maka handout 

berbasis SSI yang dikembangkan dapat 

diujicobakan tanpa revisi. 

2. Persepsi guru diperolah  persentase  

sebesar 90%. Persentase tersebut telah 

berada pada kategori sangat baik, maka 

handout berbasis SSI yang 

dikembangkan dapat diterima dengan 

baik oleh guru. 

3. Persepsi peserta didik diperoleh 

persentase sebesar 87,8%. Persentase 

tersebut telah berada pada kategori 

sangat baik, maka handout berbasis SSI 

yang dikembangkan dapat diterima 

dengan baik oleh peserta didik sebagai 

calon pengguna. 

 

 5.2 Saran Pemanfaatan 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan acuan dalam 

mengembangkan produk bahan ajar yang 

relevan. 

2. Handout tentang restorasi ekosistem 

mangrove berbasis SSI di SMA dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar dalam 

mempelajari materi pelestarian 

lingkungan. 

3. Handout tentang restorasi ekosistem 

mangrove berbasis SSI di SMA dapat 

dikembangkan menjadi handout praktik 

agar peserta didik lebih memahami 

materi dengan terjun langsung ke 

lapangan dalam mempelajarinya. 
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