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ABSTRAK

	Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di bidang pendidikan kimia. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku pengayaan kimia berbasis Chemical Phenomenon in Actual Topic untuk peserta didik SMA/MA dan mengetahui kualitas buku pengayaan tersebut berdasarkan penilaian 5 orang reviewer, yaitu guru kimia SMA/MA.
	Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural, yaitu model yang bersifat deskriptif, menggunakan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Prosedur pengembangan diadaptasi dari model pengembangan Borg dan Gall meliputi 4 tahapan, yaitu tahap penelitian dan pengumpulan data, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan draft produk, dan tahap pengambilan kesimpulan. Angket penilaian tiap bab-nya berisi tiga komponen, yaitu komponen materi/isi, komponen penyajian, serta komponen bahasa dan gambar. Produk awal buku pengayaan ditinjau dan diberi masukan oleh peer reviewer, ahli media, dan ahli materi. Kualitas buku pengayaan dinilai oleh reviewer dengan mengisi angket penilaian per bab.
	Hasil penelitian pengembangan ini adalah buku pengayaan kimia berbasis Chemical Phenomenon in Actual Topic yang dinilaikan kualitasnya oleh 5 orang reviewer dengan penilaian kualitas tiap bab-nya. Buku pengayaan kimia yang disusun terdiri dari 12 bab, yaitu: (1) LPG oh… LPG, (2) Membuka Aib Plastik, (3) Jelantahku Sayang, Jelantahku Garang, (4) MSG Untuk Kita, (5) Formalin Masih Mengancam, (6) Boraks Lagi Boraks lagi, (7) Si Merah Rhodamin B (8) Melamin Cantik Penyebab Sakit, (9) Merkuri Jahat pada Kosmetik, (10) Lapisan Ozon dari hari ke Hari, (11) Mengenal Hujan Asam, dan (12) Efek Rumah Kaca. Kualitas buku pengayaan dari bab 1 sampai bab 12 masing-masing adalah: SB, SB, B, B, SB, SB, SB, SB, SB, SB, SB, dan SB. Rata-rata kualitas buku pengayaan kimia Chemical Phenomenon in Actual Topic dari keseluruhan bab adalah Sangat Baik (SB) dengan nilai skala 5 sebesar 4,234.



