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The Development of  Entrepreneurship Based Booklet As a Waste Recycling 

Resource in High School 
 

Reni Erisanti 1), Aprizal Lukman 1), Mia Aina 1)
 

 
 
 

This research was conducted to determine the feasibility, and the perception of teachers and the 

perception of the students on entrepreneurship-based entrepreneurship materials in waste recycling 

material in SMA X class. This research type is Reseacrh and Development (R & D) research by 

using ADDIE model through stages of analysis, design, development, implementation, and 

evaluation. Data in this research is qualitative and quantitative data. Data validation by media 

experts obtained 75% percentage with the category of "good" based on the aspects of language 

feasibility and aspects of graffiti. Expert material validation obtained 92.5% percentage including 

the category of "very good" based on the aspects of material feasibility, content and presentation. 

Then the teacher's response obtained 89.44% percentage with the category of "very good" based on 

the content feasibility aspects and media learning. A small group trial was conducted at SMAN 5 

Kota Jambi involving 12 students. Students' responses to entrepreneurship-based booklets are 

categorized as "excellent" with a percentage of 83.19%. Based on the results obtained both from the 

expert team, the teacher response and the students, it can be concluded that entrepreneurship-based 

entrepreneurship booklet material on waste recycling materials is suitable for use in classroom 

learning activities or as a self-learning resource for learners. 
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PENDAHULUAN 

 Bahan ajar merupakan segala bahan 

yang disusun secara sistematis dan digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran (Prastowo, 2014:138). Dan 

berdasarkan klasifikasinya bahan ajar 

dikelompokkan lagi menjadi beberapa bentuk. 

Adapun bentuk-bentuk bahan ajar itu sendiri 

dapat kita temukan disekeliling kita berupa 

handout, booklet, buku ajar, modul, LKS, 

leaflet, model/maket, CD audio pembelajaran, 

CD interaktif, guru dan lain sebagainya. 

Booklet merupakan salah satu bahan ajar 

yang berbentuk cetakan atau disebut juga buku 

kecil berukuran 14,8 x 21 cm yang di dalamnya 

berisi informasi spesifik dan dilengkapi dengan 

unsur teks, gambar, foto, dan warna. Booklet 

merupakan perpaduan antara leaflet dan buku 

dengan format (ukuran) yang kecil seperti 

leaflet. Struktur isinya seperti buku 

(pendahuluan, isi, penutup) hanya saja cara 

penyajian isinya jauh lebih singkat daripada 

sebuah buku (BPTP, 2011). 

Limbah merupakan buangan yang 

dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah tangga yang 

lebih dikenal dengan sampah), yang 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat 

tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena 

tidak memiliki nilai ekonomis. Berbagai jenis 

limbah ini akan menjadi masalah apabila tidak 

dikelola dengan baik, salah satu pengelolaan 

yang baik yaitu dengan memanfaatkan limbah 

tersebut menjadi barang yang berguna dan 

memiliki nilai ekonomis. Salah satu limbah 

yang memiliki nilai ekonomis adalah limbah 

organik yaitu limbah kulit pisang. 

Kulit pisang merupakan bahan buangan 

(limbah buah pisang) yang cukup banyak 

jumlahnya. Pada umumnya kulit pisang belum 

dimanfaatkan secara nyata, seperti halnya yang 

dilakukan penjual gorengan yang berada 

kawasan Unja Mendalo maupun yang ada di 

pasar-pasar khususnya pasar Angso Duo, pasar 

Aur Duri, dan pasar Keluarga. Berdasarkan hasil 

observasi, jumlah limbah kulit pisang yang 

terbuang sekitar 1.040 biji/hari. Dan pada 1 

buah kulit pisang biasanya memiliki berat 

sekitar 1,5 ons/biji. Sehingga dapat diestimasi 

jumlah limbah kulit pisang yang terbuang di 

Jambi berjumlah kisaran 1,5 ton/hari. 

Jumlah kulit pisang yang cukup banyak 

akan memiliki nilai jual yang menguntungkan 

apabila dimanfaatkan dengan baik salah satu 

contohnya adalah sebagai bahan baku makanan. 

Karena dalam kulit pisang mengandung zat gizi 

yang cukup tinggi terutama pada vitamin dan 

mineralnya sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku makanan dengan cara diolah 

menjadi makanan. 

Hal tersebut sangat mendukung untuk 

diterapkan dalam bidang pendidikan guna 

mewujudkan harapan-harapan literasi biologi 

bagi peserta didik, dan hal ini tentunya 

memerlukan upaya keterampilan dalam 

menyajikan pembelajaran. Sebagai usaha untuk 

meminimalisir pencemaran lingkungan akibat 

limbah, hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 

alternatif produk pangan ramah lingkungan 

yang tinggi kalsium. Selain itu, tujuan 

pengolahan limbah tersebut juga untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik agar 

lebih kreatif, inovatif dan afektif serta memiliki 

jiwa enterpreneurship. 

Enterpreneurship adalah jiwa 

enterpreneur yang dibangun untuk 

menjembatani antara ilmu dengan kemampuan 

pasar. Sedangkan enterpreneur didefinisikan 

sebagai seseorang yang membawa sumber daya 

berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya 

pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai 

yang lebih besar daripada sebelumnya dan juga 

dilekatkan pada orang yang membawa 

perubahan, inovasi dan aturan baru (Soesarsono, 

2002:04-48). 

Berdasarkan uaraian tersebut, peneliti 

membuat bahan ajar lain yang menarik khusus 

materi daur ulang limbah. Dan limbah yang 

akan didaur ulang adalah limbah organik salah 

satunya limbah kulit pisang yang akan diolah 

menjadi kerupuk. Dengan tujuan untuk 

tambahan sarana pembelajaran di sekolah 

tersebut dan dengan harapan dapat 

menumbuhkan jiwa enterpreneurship pada 

peserta didiknya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas perlu 

dilakukan penelitian pengembangan (Research 

And Development) tentang “Pengembangan 

Booklet Berbasis Enterpreneurship Sebagai 

Bahan Ajar Daur Ulang Limbah Di SMA“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan booklet 

berbasis enterpreneurship ? 

2. Bagaimana kelayakan booklet berbasis 

entrepreneurship ? 

3. Bagaimana persepsi guru terhadap booklet 

berbasis enterpreneurship ? 

4. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap 

booklet berbasis enterpreneurship? 

 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan 

 Model yang digunakan dalam 

pengembangan ini adalah model ADDIE. 

Adapun tahapan pengembangan model ADDIE 

menurut Lee and Owens (2004:03) adalah 

sebagai berikut : 
 

 
 

Prosedur Pengembangan 

3.2.1 Tahap Analisis ( Analysis) 

1. Analisis Kebutuhan 

Peneliti menganalisis kebutuhan peserta 

didik dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

masalah yang dihadapi oleh peserta didik, 

kemudian mengaitkannya dengan isi materi 

yang akan diwujudkan dalam bentuk bahan ajar 

booklet. 

2. Analisis Kurikulum 

Berdasarkan analisis kurikulum yang 

dilakukan di SMA Kota Jambi, khususnya di 

SMA Negeri 5 Kota Jambi didapatkan hasil 

bahwa sekolah tersebut menggunakan 

kurikulum 2013 dan dibutuhkannya materi 

daur ulang limbah berbasis entrepreneurship 

dengan harapan dapat membantu 

meningkatkan aspek afektif dan 

menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada 

peserta didik sesuai dengan kurikulum yang 

ada. 

3. Analisis Materi 

Beberapa sub materi yang dituangkan 

dalam bahan ajar booklet berbasis 

enterpreneurship ini adalah: 1.) Materi Daur 

Ulang limbah 2.) Memberikan contoh limbah 

organik yang dapat didaur ulang menjadi 

bahan makanan 3.) Langkah-langkah 

pengolahan limbah organik (kulit pisang) 

menjadi kerupuk. 

 

3.2.2  Perancangan (Design) 

Adapun tahap desain pada penelitian ini 

meliputi beberapa tahap, yaitu : 

1. Mulai dari jadwal pembuatan produk, 

menganalisis produk, pengumpulan data, 

selanjutnya validasi produk dan ujicoba 

kelompok kecil. 

2. Spesifikasi bahan ajar merupakan 

penjelasan elemen-elemen yang digunakan 

didalam bahan ajar ini. Spesifikasi bahan 

ajar ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar ini memuat teks dan gambar 

dokumentasi pribadi dari langkah-

langkah pengolahan limbah kulit 

pisang. 

b. Program yang digunakan untuk 

mendesain bahan ajar booklet dapat 

dilakukan dengan berbagai program 

aplikasi seperti photoshop, coreldraw, 

dan microsoft publisher. Namun 

aplikasi yang digunakan peneliti adalah 

microsoft publisher. 

c. Menulis naskah bahan ajar, dalam 

menulis naskah bahan ajar booklet 

penyusunan teksnya harus dibuat 

sesederhana mungkin, jelas, lugas, dan 

langsung pada pokok permasalahannya 

karena keterbatasan ruang. 

d. Materi yang disajikan dalam bahan ajar 

booklet adalah pengertian limbah, 

Gambar 1.  Tahapan Pengembangan Model ADDIE  
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macam-macam limbah, pengolahan 

limbah kulit pisang menjadi makanan 

(kerupuk kulit pisang/krukupis). 

 

3.2.3  Pengembangan (Development) 

 Pembuatan produk diawali dengan 

pengolahan limbah kulit pisang menjadi 

makanan (kerupuk). Kemudian pengumpulan 

materi dari berbagai referensi dengan dilengkapi 

gambar hasil dokumentasi pribadi yang disusun 

sesuai format bahan ajar booklet yang telah 

dirancang. Setelah semuanya selesai, 

dilanjutkan dengan pencetakan booklet. Setelah 

pembuatan produk awal bahan ajar booklet 

selesai, selanjutnya validasi oleh tim ahli 

 

3.2.4  Implementasi (Implementation) 

 Ujicoba dilakukan pada peserta didik 

SMA kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

Peneliti mengarahkan peserta didik untuk 

mempelajari materi yang terdapat dalam 

booklet. Setelah itu, peserta didik diminta untuk 

mengisi angket guna mengetahui persepsi 

peserta didik dari media booklet berbasis 

entrepreneurship pembelajaran biologi yang 

dikembangkan. Kemudian hasil angket yang 

telah diisi oleh peserta didik dianalisis untuk 

dijadikan acuan dalam revisi booklet yang 

dikembangkan. 

 

3.2.5  Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi dilakukan setelah ada hasil 

penilaian dari validator media dan validator 

materi. Saran dan penilaian tersebut dianalisis 

dan dijadikan acuan untuk revisi. Selanjutnya 

hasil revisi diujicobakan kembali pada peserta 

didik untuk melihat persepsinya. Saran dari 

peserta didik kemudian dianalisis dan dilakukan 

revisi kembali hingga menghasilkan produk 

akhir yang layak untuk digunakan.  

 

3.3       Ujicoba Produk 

3.3.1  Desain Ujicoba 

 Pada tahap desain ujicoba produk terdiri 

dari subjek penelitian dan rancangan 

pengembangan. Pada subjek penelitian terdapat 

tim validator yang akan melakukan validasi 

terhadap produk yang terdiri dari validator 

materi dan validator media. Sedangkan pada 

tahap rancangan pengembangan terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

a. Desain produk berupa rancangan bahan ajar 

booklet pada materi daur ulang limbah. 

Dalam bahan ajar tersebut terdapat uraian 

pengertian limbah, macam-macam limbah, 

gambar, langkah-langkah pengolahan limbah 

kulit pisang dilengkapi dengan gambar 

dokumentasi pribadi. 

b. Validasi oleh tim pada desain produk bahan 

ajar booklet dan diujicobakan kepada peserta 

didik SMA kelas X. 

3.3.2  Subjek Ujicoba 

 Subjek ujicoba pada penelitian ini subjek 

ujicoba terbatas atau ujicoba kelompok kecil 

dilakukan pada 12 orang peserta didik SMA 

kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 

Pemilihan subjek ujicoba kelompok kecil 

dilakukan secara  Purposive Sampling. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Dalam penelitian pengembangan ini, 

jenis data yang diambil yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

validator yaitu validator media dan validator 

materi berupa angket dan saran dan pernyataan 

untuk perbaikan. Dan data kuantitatif adalah 

data yang dihitung secara statistik untuk 

memberikan kesimpulan yang dibutuhkan 

terhadap objek penelitian. Data kuantitaif dalam 

penelitian ini diperoleh dari jumlah skor 

penilaian validator dan persepsi peserta didik 

terhadap produk yang dihasilkan. 

 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis angket gabungan, yaitu 

model terbuka dan tertutup yang digunakan 

untuk menanyakan pendapat mengenai booklet 

berbasis enterpreneurship, dimana pada angket 

ini validator memberikan penilaian dan saran 

terhadap tiap-tiap butir pertanyaan yang telah 

disediakan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

1. Analisis data kualitatif  

Data yang bersifat kualitatif dalam hal 

ini berupa komentar dan saran dari validator dan 

responden dijelaskan secara deskriptif, 

selanjutnya dijadikan dasar dalam merevisi 

booklet ini. 

a. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh melalui 

instrumen angket pada validasi media dan 

ujicoba kelompok terbatas dianalisis dengan 

menggunakan skala Likert. Menurut Riduwan 

(2013:12) Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang tentang suatu hal yang sebelumnya 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti.  

Menurut Djali dan Muljono (2008:106) 

skala nilai dapat pula menggunakan kategori 

sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak 

baik atau dengan menggunakan angka 4, 3, 2, 

dan 1 bergantung pada keinginan peneliti. Skala 

penilaian dapat menghasilkan data interval 

dalam bentuk skor nilai melalui jumlah skor 

yang diperoleh dari instrumen tersebut, dapat 

dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut: 

Tabel 1. Pernyataan Sikap 
Tingkat 

Validasi 

Skor % Kategori 

Sangat Baik (SB) 4 

Baik (B) 3 

Tidak Baik (TB) 2 

Sangat Tidak 

Baik 

(STB) 1 

Perhitungan persentase tanggapan menggunakan 

rumus : 

%  = 
n

N
 x 100% 

Keterangan :  %  = Persentase sub variable 

N = jumlah nilai tiap sub  

     variabel 

N = jumlah skor maksimal 

Dengan skala penilaian kuantitatif produk yang 

tertera pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Skala Penilaian Kuantitatif Produk 

(Riduwan, 2010:41) 
No Skala Nilai (%) Tingkat Validasi 

1 75,1-100 Sangat Baik 

2 50,1- 75 Baik 

3 25,1- 50 Tidak Baik 

4 0 – 25 Sangat Tidak Baik 

 

HASIL DAN PENGEMBANGAN 

4.1   Penyajian Hasil Pengembangan 

4.1.1  Prosedur Pengembangan 

4.1.1.1 Tahap Analisis (Analysis) 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilaksanakan, hampir seluruh peserta didiknya 

tidak mengetahui bahan ajar booklet. Oleh 

karena itu, peneliti membuat bahan ajar yaitu 

bahan ajar booklet berbasis entrepreneurship. 

Dalam bahan ajar booklet tersebut peneliti 

memanfaatkan limbah kulit pisang untuk diolah 

menjadi makanan yaitu kerupuk. Karena selain 

untuk menambah wawasan peserta didik, 

dengan berbasis entrepreneurship peneliti juga 

menginginkan peserta didik lebih kreatif dan 

inovatif dalam belajar maupun menangani suatu 

permasalahan di lingkungannya. 

 

4.1.1.2 Tahap Perancangan (Design) 

a. Jadwal pembuatan produk 

 Jadwal pembuatan produk ini 

diperkirakan menghabiskan waktu sekitar ±5 

bulan, dimulai dari pembuatan produk, 

penganalisisan produk dan pengumpulan materi 

dari berbagai referensi dan dokumentasi pribadi, 

penyesuaian materi dalam booklet berbasis 

entrepreneurship yang dikembangkan 

berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran, 

validasi dan perbaikan. 

b.  Spesifik desain produk 

 Bahan ajar didesain menggunakan 

aplikasi microsoft publisher dan photoshop yang 

kemudian akan dibuat dalam bentuk cetak 

(printed). Kertas yang digunakan Photo Paper 

double side yang berukuran A5 (14,8 x 21 cm) 

dengan ketebalan 120 gsm. Dengan karakter 

huruf yang digunakan yaitu Times New Roman 

dan Comic Sans Ms ukuran 12 pt. 

 

4.1.1.3 Tahap Pengembangan (Development) 

 Setelah bahan ajar dibuat selanjutnya 

dilakukan serangkaian validasi yang dilakukan 

oleh validator media dan materi. Penilaian 

terhadap desain bahan ajar dilakukan sebanyak 

3 kali oleh validator media, dan penilaian 

terhadap materi pelajaran dilakukan sebanyak 2 

kali oleh validator materi. 
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4.1.1.4 Tahap Implementasi (Implementation) 

 Setelah divalidasi produk booklet 

direvisi berdasarkan saran perbaikan dari kedua 

validator. Setelah itu baru tahap ujicoba 

kelompok kecil dilakukan di SMAN 5 Kota 

Jambi, untuk melihat kelayakan booklet sebagai 

bahan pembelajaran untuk peserta didik. Selain 

itu ujicoba dilakukan untuk melihat persepsi 

peserta didik mengenai produk booklet berbasis 

entrepreneurship yang dihasilkan melalui 

pengisisan angket. 

 

4.1.1.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

 Mengenai kelayakan booklet, evaluasi 

ini dilakukan dengan merevisi produk 

berdasarkan saran-saran ahli media dan ahli 

materi melalui sebuah angket. Evaluasi 

selanjutnya dilakukan setelah produk diujicoba 

pada peserta didik pada kelompok kecil dan 

persepsi guru. Produk selanjutnya direvisi lagi 

berdasarkan hasil dari persepsi guru dan 

kelompok kecil sehingga akhirnya dihasilkan 

sebuah booklet berbasis entrepreneurship yang 

siap pakai. 

 

4.1.2  Data Hasil Validasi oleh Ahli Media 

 Proses validasi ini dilakukan sebanyak 

tiga kali dan dari hasil validasi tersebut 

diperoleh saran perbaikan terhadap bahan ajar 

booklet yang berkenaan dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar booklet. Adapun penilaian hasil 

validasi dari ahli media pembelajaran disajikan 

pada Tabel 3.  

Tabel 3. Hasil validasi oleh ahli media 
Validasi Skor Persentase (%) 

1 42 52,5 

2 48 60 

3 60 75 

 

Berdasarkan hasil validasi media yang 

dilakukan sebanyak tiga kali dapat dilihat pada 

Gambar 2.  berikut ini : 

 
 
 

4.1.3   Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi   

 Proses validasi ini dilakukan sebanyak 

dua kali dan dari hasil validasi tersebut 

diperoleh saran perbaikan berkenaan pada 

materi. Adapun penilaian hasil validasi dari ahli 

materi pembelajaran disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil validasi oleh ahli materi 
Validasi Skor Persentase (%) 

1 60 75 

2 74 92,5 

 

Berdasarkan hasil validasi media yang 

dilakukan sebanyak dua kali dapat dilihat pada 

Gambar 3.  berikut ini : 

 
 

 

4.1.4 Data Hasil Persepsi Guru Mata 

Pelajaran Biologi 

Hasil persepsi guru diperoleh skor 

sebesar 161 atau 89,44% dengan kategori 

“Sangat Baik”. Berdasarkan hasil persepsi oleh 

guru tersebut, bahan ajar booklet diterima oleh 

guru dan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

Gambar 2.  Hasil Validasi Media 

Gambar 3.  Hasil Validasi Materi 
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4.1.5 Data Hasil Ujicoba Kelompok Kecil 

Hasil ujicoba kelompok kecil diperoleh 

skor sebesar 599 atau 83,19% dengan kategori 

“Sangat Baik”. Dan berdasarkan hasil persepsi 

guru dan ujicoba pada peserta didik dapat dilihat 

pada Gambar 4 berikut ini. 

 
 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1  Analisis Data Hasil Validasi Ahli 

Media Pembelajaran 

Dalam angket penilaian oleh ahli media 

pembelajaran terdapat 20 butir pertanyaan, 

dengan indikator penilaiannya memiliki 4 

kriteria jawaban sehingga jumlah skor yang 

maksimal adalah 80 (20 pertanyaan indikator x 

4). Berikut hasil perhitungan validasi ahli media 

pembelajaran tahap I: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

= 
42

80
 x 100% 

= 52,2 % 

 

Setelah peneliti melakukan revisi 

berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli 

media pada tahap I, pada validasi tahap II ini 

didapatkan skor 48 dengan presentase 60% 

meski dalam kategori “baik”. Berikut hasil 

perhitungan validasi ahli media pembelajaran 

tahap II: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
48

80
 x 100% 

         = 60 % 

Setelah peneliti melakukan revisi 

kembali berdasarkan saran yang diberikan oleh 

ahli media pada tahap II, maka pada validasi 

tahap ke III diperoleh skor penilaian sebesar 60 

dengan persentase 75% dalam kategori “baik”. 

Berikut hasil perhitungan validasi ahli media 

pembelajaran tahap III: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
60

80
 x 100% 

         = 75 % 

 

4.2.2  Analisis Data Ahli Materi 

  Validasi produk booklet berbasis 

entrepreneurship  tahap I yang dinilai oleh ahli 

materi memperoleh jumlah skor 60, dengan 

persentase 75% kategori “baik”. Berikut hasil 

perhitungan validasi ahli media pembelajaran 

tahap I: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
60

80
 x 100% 

         = 75 % 

Setelah peneliti melakukan revisi 

berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli 

materi pada tahap I, maka pada validasi tahap ke 

II diperoleh skor penilaian sebesar 74 dengan 

persentase 92,5% dalam kategori “Sangat baik”. 

Berikut hasil perhitungan validasi ahli media 

pembelajaran tahap II: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
74

80
 x 100% 

         = 92,5 % 

 

4.2.3 Analisis Data Persepsi Guru Mata 

Pelajaran Biologi 

  Berdasarkan hasil interpretasi data 

responden, hasil respon guru diperoleh jumlah 

skor 161 dengan persentase 89,44% termasuk 

kategori “sangat baik”. Hasil perhitungan 

tanggapan secara keseluruhan diperoleh sebagai 

berikut: 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
161

180
 x 100% 

         = 89,44 % 

 

4.2.4 Analisis Data Ujicoba Kelompok Kecil 

Berdasarkan hasil interpretasi data 

responden ujicoba kelompok kecil hasil 

keseluruhan diperoleh skor sebesar 599 atau 

Gambar 4.  Hasil Persepsi Guru dan Peserta Didik 
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83,19 % yang tergolong ke dalam kategori 

“Sangat Baik”. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus dapat dipaparkan sebagai 

berikut : 

Tanggapan  = 
Jumlah Skor Kriterium

Jumlah Skor Maksimum
 x 100% 

         = 
599

720
 x 100% 

         = 83,19 % 

 Secara umum hasil keseluruhan dari 

produk booklet berbasis entrepreneurship dapat 

dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 

 
 

 

4.3 Revisi Produk 

Berdasarkan saran dan komentar yang 

telah diberikan oleh validator ahli media dan 

validator ahli materi pembelajaran, maka 

dilakukanlah revisi terhadap bahan ajar booklet  

yang telah dikembangkan. 

 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

1. Desain produk booklet dibuat menggunakan 

aplikasi Microsoft Publiser dan photoshop. 

Booklet terdiri dari: cover booklet, kata 

pengantar, daftar isi, pendahuluan, KI, KD, 

tujuan pembelajaran, materi limbah kulit 

pisang, potensi limbah kulit pisang, dan 

langkah-langkah pengolahan kulit pisang.  

2. Penilaian oleh validator media 

pembelajaran dengan hasil akhir setelah 

direvisi diperoleh sebesar 75%, tergolong 

kategori “baik”. Penilaian oleh ahli materi 

dengan hasil akhir setelah direvisi diperoleh 

sebesar 92,5%, tergolong kategori “sangat 

baik”. 

3. Booklet berbasis entrepreneurship yang 

dikembangkan diterima dengan baik oleh 

guru. Jumlah persentase rata-rata respon 

guru berjumlah 89,44%. persentase tersebut 

telah berada pada kategori “sangat baik”. 

4. Persepsi peserta didik terhadap produk 

booklet berbasis entrepreneurship diterima 

dengan baik oleh peserta didik sebagai 

calon pengguna. Persentase rata-rata 

ujicoba kelompok kecil diperoleh  83,19%. 

Persentase tersebut tentu telah berada pada 

kategori “sangat baik”.  

 

5.2  Saran 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan acuan dalam 

mengembangkan produk bahan ajar yang 

relevan. 

2. Booklet berbasis entrepreneurship  ini 

dapat dikembangkan pada materi lainnya. 

3. Booklet berbasis entrepreneurship ini 

dapat digunakan sebagai alternatif bahan 

ajar bagi peserta didik dalam 

pembelajaran cara penanganan limbah. 
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